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Cognoms ........................................................................ Nom ........................................ 
 
Les optatives són una matèria trimestral de 2h que s’assigna a l’alumnat tenint present 
les seves preferències, les seves habilitats i/o necessitats. L’alumnat al llarg del curs 
realitzarà 3 optatives, sempre que no hi hagi una consideració específica. 
 
Hi ha optatives específiques que el professorat destina a l’alumnat per reforçar o 
millorar: “Reforç de Competències”(*) 
 
L’alumnat que opti per fer Francès “Action!” tindrà una continuïtat dels tres 
trimestres.(*) 
 
Numera per ordre de preferència les matèries optatives trimestrals del curs que 
s'ofereixen  a continuació. L' 1 assenyala la màxima prioritat.    
 
ORDRE TÍTOL TIPUS MATÈRIA 

 Action! 3 (*) Iniciació FRANCÈS 
 Cinema i teatre musical!!! Iniciació MÚSICA 

 Grammar Pills Iniciació ANGLÈS 

 Joves emprenedors Iniciació  ECONOMIA 
 Som alternatius 1R i 3R TRIMESTRE EDUCACIÓ FÍSICA 

 La bellesa dels cristalls 2N TRIMESTRE FÍSICA I QUÍMICA 
 
 

 
NOTA: Es procurarà que en un o altre trimestre, tots els alumnes puguin fer les optatives 
que hagin triat en les primeres opcions.                                                                    
 
 

 
 

 

FRANCÈS Action! 3 
Iniciació Continguts temàtics i activitats 

Els alumnes continuaran amb l’estudi del francès com a segona llengua estrangera com fan la majoria dels alumnes 
europeus. El francès, al ser una llengua romànica com el català i el castellà, s’assimila sense grans dificultats.  
Es tracta d'una optativa de continuïtat de l’alumnat de 2n ESO. 
Permetrà, als alumnes que segueixin estudiant fins a 4t d’ESO i Batxillerat, presentar-se als exàmens oficials DELF i 
obtenir un diploma. 
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MÚSICA Cinema i teatre musical! 
Continguts temàtics i activitats 

Es tracta d'una matèria d'iniciació al gènere del musical. Aquest gènere  combina diferents aspectes de la música, del 
teatre i de la dansa per tal d’aconseguir una obra completa. 
En aquesta matèria estudiarem el musical des de diferents parts: la seva estructura artística i musical, el seu 
contingut teatral i la seva història al llarg dels anys. 
Adreçada a tots els alumnes que tinguin ganes d’actuar, ballar, tocar i cantar,  en definitiva fer la representació d’un 
MUSICAL. 
 

ANGLÈS Grammar Pills 
Continguts temàtics i activitats 

Crea diferents recursos audiovisuals per entendre de forma activa els variats aspectes de la 
gramàtica anglesa. 

ECONOMIA Joves emprenedors: innovació i cultura d’empresa  
Continguts temàtics i activitats 

És una matèria que pretén introduir els alumnes en el món de l’empresa, tot donant-los una visió global, amb la 
intenció última de fomentar l’esperit emprenedor. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA                                     Som alternatius!                               (2 trimestres) 

Continguts temàtics i activitats 

Conèixer i practicar esports diferents als convencionals com ara el teqball, king-ball, sepak takraw, dodgeball... 

Sorgeixen a l'àmbit educatiu per la necessitat de crear noves activitats físiques alternatives ja existents. Aquestes 

activitats es caracteritzen perquè prioritzen la cooperació, la diversió i la motivació dels participants, per sobre de la 

competivitat i el rendiment, propi dels esports convencionals. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA                                     La bellesa dels cristalls                    (2 trimestres) 

Continguts temàtics i activitats 

Optativa de Física i Química que pretén estudiar experimentalment el procés de cristal·lització d'una substància 

química. A través dels experiments descobrirem quins paràmetres afecten i com ho fan i amb els nostres cristalls 

crearem una composició artística final. 


