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MATÈRIES OPTATIVES  1r quadrimestre   3r ESO    Curs 2019-20 

 

NOM:..................................COGNOMS............................................................. 

 

L'alumnat farà una matèria optativa. Per conèixer les seves preferències 

numeraran les matèries per ordre: un 1 a la que més els agradi, un 2 a la 

següent... El full d'explicació els pot ser útil abans de la tria. 

Cal portar el full omplert entre els dies  2 i 3 de setembre. En cas de no 

portar-lo serà el tutor/a qui assignarà les matèries d'acord amb les 

vacants. 

 
 
      

EF ESPORTS ALTERNATIUS Introducció  

GE EMPRENDORIA Introducció  

TEC 
DISSENY GRÀFIC I 

IMPRESSIÓ 3D 
Introducció  

ID FRANCÈS 3  Continuació  

ID ALEMANY 2 Continuació  

 

Signatura pare/mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



MATÈRIES OPTATIVES 1r  quadrimestre 3r ESO Curs 2019-20 
 

 

ESPORTS ALTERNATIUS 

DEPARTAMENT: Expressió / Professor: Manel Toston 
Jocs fets amb material alternatiu o bé amb material convencional utilitzat de manera alternativa. 

Part del material serà creat pels propis alumnes, reutilitzant tot tipus de material domèstic. 

 

 

EMPRENEDORIA  

DEPARTAMENT: Socials/ Professora: Montse Casanova 

Què és l’esperit emprenedor? Només està associat a la figura de l’empresari/a? Tens qualitats 

i habilitats per emprendre? La iniciativa emprenedora és una actitud general que potencia 

l’autonomia dels individus.  

  

FRANCÈS 3 

DEPARTAMENT: Idiomes / Professora: Esther Mellinas 

Cette matière en option est la continuation de Français de la 2e année d’ESO : le Français de 

3e ESO est appris de manière continue pendant toute l’année scolaire deux heures par 

semaine. Si tu aimes le français et tu es intéressé(e) à l’améliorer nous t’invitons à continuer 

avec son apprentissage. En plus, cette année tu as l’opportunité de participer à l’échange qui 

est organisé avec un collège de la Normandie. Note importante ! Si tu fais français cette 

année, tu devras le continuer la 4e année aussi. 

ALEMANY 2 

DEPARTAMENT: Idiomes/ Professora: Laia Figueras 

Deutsch is lustig ! Komm bei  uns und lern eine wurderbare Sprache. 

Aprenem alemany! Aquesta assignatura és la continuïtat de 2n d’ESO. Farem dues hores a la 

setmana, combinant activitats lúdiques, parla oral, escrita, lectura i comprensió i també 

gramàtica! Si no has fet alemany abans, no passa res, perquè farem una repassada general el 

primer mes dels conceptes bàsics i continuarem aprofundint en l’aprenentatge de la llengua. 

Aquest any estem preparant moltes sortides, incloent activitats a Barcelona en col·laboració 

amb la Goethe Institut, activitats culturals amb alemanys nadius i la rebuda i col·laboració 

amb els alumnes alemanys d’intercanvi de 4t d’ESO de Krefeld.  

Anima’t! Tot i que pot semblar una llengua molt difícil, no te’n penediràs mai de la vida i 

t’obrirà moltes portes. 

 Achtung! La tria d’alemany a tercer implica la continuïtat obligatòria a quart, 

amb l'opció d'un intercanvi a Alemanya. 

 

DISSENY GRÀFIC I IMPRESSIÓ 3D 

DEPARTAMENT: Tecnologies/ Professora: Alonso Porto 

Aquesta optativa introdueix el disseny assistit per ordinador i la utilització d’eines de dibuix 

3D. Es treballen conceptes bàsics per a la creació de dissenys 3D amb els programes AutoCad 

i Sketchup. A l’última part de l’optativa, l’alumnat podrà imprimir en 3D els dissenys 

elaborats prèviament i exportats en format STL. 

 

 


