
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO-BATXILLERAT 
 
 
1r D'ESO 
CURS 2020-2021 

 
TÍTOLS DE LES MATÈRIES OPTATIVES DEL 1r-2n QUADRIMESTRE 

 
Llegeix atentament la informació de les matèries optatives i, després d'haver           
resolt tots els dubtes que tinguis amb l'ajut del tutor/a i de la teva família, d'acord                
amb el seu consell, contesta el formulari que t’hem enviat.  
 
 
MATÈRIA TITOL  TIPUS  
  
1. TECNOLOGIA (    ) APP INVENTOR-KITCAT ARDUINO A 
2. Ll.ESTRANGERES(    ) FRANCÈS 1 DC 
3. Ll.ESTRANGERES (    ) ALEMANY 1 DC 
4. MÚSICA (    ) INFORMÀTICA MUSICAL I  
5. EDUCACIÓ FÍSICA(    ) TREBALL EN EQUIP R  
6. MEDI AMBIENT      (    ) AULA VERDA I 
7. MATEMÀTIQUES    (   )                 MATEMÀTIQUES A L’ORDINADOR             A 
 
R: Reforç 
A: Ampliació 
I: Iniciació 
DC: De continuïtat: S'ha de cursar de 1r ESO fins a 4rt d'ESO, a no ser que la direcció 
autoritzi el canvi o la nova incorporació, per tant l’alumne de 1r a 3r no podrà accedir a 
cap altra optativa que no sigui francès o alemany. 
 
 
La Coordinació d’ESO farà les adjudicacions d’acord amb els criteris pedagògics, acadèmics i 
d’organització del nostre institut. S’intentarà respectar al màxim les peticions de les famílies. En 
cas de no omplir l’aplicatiu serà la Coordinació d’ESO qui assignarà la matèria  optativa a cursar. 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
...................................................................................................................................... 
 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a legal: 
 ..................................................................................................................................... 
 
 
 
Signatura Signatura Signatura 
tutor/a grup            alumne/a pare/mare/tutor/a 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO-BATXILLERAT 
 
 
 
 
CURS 2020-2021 1r D'ESO              1r-2n QUADRIMESTRE 
 
Títol: APP INVENTOR-KITCAT ARDUINO 
Matèria: Tecnologia. 
Tipus: Ampliació 
Descripció: Introducció App inventor per crear aplicacions senzilles i fer muntatge d’un cotxe teledirigit             

amb mòbil o comandament a distància a través de la placa d’Arduino. 
  
Recomanat: Per a tot l’alumnat. 
 
Títol: FRANCÈS   1 
Matèria: Llengües Estrangeres: Francès 
Tipus: Iniciació. De continuïtat. 
Descripció: Francès com a segona llengua estrangera. 
Recomanat: A l'alumnat que porta bé l'àmbit lingüístic i desitja aprendre una llengua estrangera més per a tenir                 

més oportunitats. 
 
 
Títol: ALEMANY 1 
Matèria: Llengües Estrangeres: Alemany 
Tipus: Iniciació. De continuïtat. 
Descripció: Iniciació a una altra llengua estrangera, l’alemany. 
 Recomanat: Alumnes amb un bon nivell en l’àmbit lingüístic per aprendre una altra llengua estrangera. 
 
Títol: INFORMÀTICA MUSICAL 
Matèria: Música 
Tipus: Iniciació. 
Descripció: En aquesta optativa treballarem la branca de la informàtica dedicada a la producció musical ,és a 

dir, a la creació, edició o enregistrament de música. També treballarem  programes d’edició de 
partitures.  

Recomanat: A tot l’alumnat, especialment aquells que volen desenvolupar la part creativa i digital. 
 
Títol: TREBALL EN EQUIP 
Matèria: Educació Física 
Tipus: Reforç 
Descripció: El treball cooperatiu com a base per afavorir l’aprenentatge en grup, on l’alumnat adopta diferents 

rols amb diferents responsabilitats, pren consciència de la importància de la col·laboració i la 
interdependència positiva amb els companys i companyes on el progrés individual beneficia la resta 
del grup, desenvolupa les seves habilitats interpersonals com la gestió adequada dels conflictes, el 
respecte pel torn de paraula, compartint el lideratge, considerant totes las idees, acceptant las 
decisions grupals, etc. Tot això a través d’activitats físiques, reptes, jocs i esports cooperatius. 

Recomanat: Alumnat que necessita millorar les seves habilitat personal i social. Facilitarà la dinàmica de treballs               
pels Projectes 

 
Títol: AULA VERDA 
Matèria: Medi Ambient 
Tipus: Iniciació 
Descripció: Atès que l´ institut és “Escola Verda”, l´ objectiu d´ aquesta optativa és que els alumnes adquireixin 

coneixements de medi ambient i prenguin consciència de la importància de ser respectuosos amb 
l´ entorn. Durant el curs els alumnes portaran a terme diferents campanyes de sensibilització per 
millorar  l´ institut des de el punt de vista ambiental. Es fomentarà el treball en grup, l´ expressió oral 
i el treball per projectes. Els reptes que tindran els alumnes seran fomentar el reciclatge a l´ institut, 
conèixer i millorar la biodiversitat del pati  i organitzar  el  “Dia del medi ambient”. 

Recomanat: Alumnat que tingui interès pel medi ambient, per la natura i per millorar el futur del planeta.  
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO-BATXILLERAT 
 
 
Títol: MATEMÀTIQUES A L’ORDINADOR 
Matèria: Matemàtiques a l’ordinador 
Tipus: Ampilació 
Descripció: En aquesta matèria treballarem alguns aspectes de l’àmbit matemàtic des de la vessant de les 

noves tecnologies. En particular farem servir Geogebra, fulls de càlcul i altres per fer veure la utilitat 
dels dispositius digitals alhora d’abordar qüestions referents a les diverses dimensions de la matèria 
de les matemàtiques. 

Recomanat: Alumnes amb bon nivell i interès en l’àmbit digital i matemàtic. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO-BATXILLERAT 
 
2n D'ESO 
CURS 2020-2021 

 
TÍTOLS DE LES MATÈRIES OPTATIVES DEL 1r-2n QUADRIMESTRE 

 
Llegeix atentament la informació de les matèries optatives i, després d'haver           
resolt tots els dubtes que tinguis amb l'ajut del tutor/a i de la teva família, d'acord                
amb el seu consell, numera totes les matèries optatives per ordre de preferència (              
la que més t’interessa amb 1 i la que menys t’interessa amb 8) i posa-les en el                 
parèntesi.  
Aquestes dades seran introduïdes a l’hora de tutoria per cada alumne/a en una             
aplicació informàtica. 
 
MATÈRIA TITOL  TIPUS  
 
1. Ll.ESTRANGERES  (    ) FRANCÈS 2 DC 
2. TECNOLOGIA   (    ) DISSENY I IMPRESSIÓ EN 3D A 
3. MÚSICA    (    ) CONJUNT INSTRUMENTAL C 
4. MÚSICA                    (   )                INICIACIÓ AL PIANO                                    I 
5. Ll.ESTRANGERES  (    )  ALEMANY 2 DC 
6. EDUCACIÓ FÍSICA  (    ) ESPORTS I VALORS A 
7. REFORÇ MATEMÀTIQUES (    ) 
8. REFORÇ CASTELLÀ (    ) 
 
I: Iniciació 
R: Reforç 
C: Consolidació 
A: Ampliació 
DC: De continuïtat: S'ha de cursar de 1r  fins a 4rt d'ESO, a no ser que la direcció 
autoritzi el canvi o la nova incorporació.  
 
 
La Coordinació d’ESO farà les adjudicacions d’acord amb els criteris pedagògics, acadèmics i 
d’organització del nostre institut. S’intentarà respectar al màxim les peticions de les famílies. En 
cas de no omplir l’aplicatiu serà la Coordinació d’ESO qui assignarà la matèria  optativa a cursar. 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
...................................................................................................................................... 
 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a legal: 
 ..................................................................................................................................... 
 
 
Signatura Signatura Signatura 
tutor/a grup            alumne/a pare/mare/tutor/a 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO-BATXILLERAT 
 
 
CURS 2020-2021  2n D'ESO    1r-2n QUADRIMESTRE 
 
Títol: FRANCÈS   2 
Matèria: Llengües Estrangeres: Francès 
Tipus: De continuïtat. 
Descripció: Francès com a segona llengua estrangera. 
Recomanat: A l'alumnat que porta bé l'àmbit lingüístic i desitja aprendre una llengua estrangera més per a tenir                 

més oportunitats i l’ha cursat a 1r ESO. 
 
Títol: DISSENY I IMPRESSIÓ EN 3D 
Matèria: Tecnologia. 
Tipus: Ampliació 
Descripció: Introducció al disseny assistit per ordinador i posterior impressió dels models creats amb la              

impressora 3 D. 
Recomanat: Per a tot l’alumnat 
 
Títol: CONJUNT INTRUMENTAL 1 
Matèria: Música. 
Tipus: iniciació. 
Descripció: Llenguatge musical, repàs de flauta, instruments orff, carrilons. 
Recomanat: Adreçat a tothom. Especialment es treballa amb instruments de percussió. 
 
Títol: INICIACIÓ AL PIANO 
Matèria: Música 
Tipus: Iniciació 
Descripció: Per tot aquell alumnat que vulgui tenir un primer contacte amb aprendre a fer música amb piano. El 
departament de música posa els teclats i auriculars. Aquest material estarà sempre a l’aula. El material que han de 
treballar són metodologies que disposem en format pdf en les poden tenir a l’ordinador, treballar des de casa a 
enllaços de youtube i físicament a l’aula. Actualment els teclats tenen moltíssims recursos que desenvolupar la 
creativitat, la improvisació i les capacitats musicals de les persones, amb ritmes incorporats, multituds de son, 
possibilitat de gravat allò que has creat, etc.  
Recomanat: A tot l’alumnat. 

 
 

Títol: ALEMANY 2 
Matèria: Alemany 
Tipus: Continuïtat. 
Descripció: Iniciació a una altra llengua estrangera, l’alemany. 
 Recomanat: Alumnes amb un bon nivell en l’àmbit lingüístic per aprendre una altra llengua estranger i l’ha cursat                 

a 1r ESO. 
 
Títol: ESPORT I VALORS 
Matèria: Educació Física 
Tipus: Ampliació 
Descripció: La pràctica esportiva, més enllà de millorar la condició física i facilitar l’aprenentatge de destreses 

tècniques i tàctiques, és un instrument per al desenvolupament físic, psíquic i social. L’esport, 
doncs, és una oportunitat per educar en valors. En aquesta optativa treballarem a traves de la 
practica dels esports i els jocs esportius el desenvolupament del respecte, la cooperació, la 
tolerància, la desinhibició, l'autocontrol, l'autonomia i l'acceptació. 

Recomanat: Alumnat dinàmic i actiu, que tingui ganes de moure's i d'organitzar activitats, compromès en              
aprendre, conviure, respectar i cooperar. 

 
Títol: REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 
Matèria: Matemàtiques 
Tipus: Reforç 
Descripció: Treballar les matemàtiques del curs anterior per tal de poder assolir els coneixements del curs               

actual. 
Recomanat: Per l’alumnat que necessita reforç  de matemàtiques. 

 

 
10/03/2020 IMP_ET_63 Pàgina 5 de 9 
Revisió 00 Descripció optatives 1er-3erESO 

 



Generalitat de Catalunya 
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Títol: REFORÇ DE CASTELLÀ 
Matèria: Castellà 
Tipus: Reforç 
Descripció: En esta materia reforzaremos las bases del castellano. 
Recomanat: Per a l’alumnat que necessita millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita i que no té assolides                 

les competències bàsiques. 
 
 
 
  

 

 
10/03/2020 IMP_ET_63 Pàgina 6 de 9 
Revisió 00 Descripció optatives 1er-3erESO 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO-BATXILLERAT 
 
3r ESO 
CURS 2020-2021 
 

TÍTOLS DE LES MATÈRIES OPTATIVES DEL 1r-2n QUADRIMESTRE 
 
Llegeix atentament la informació de les matèries optatives i, després d'haver           
resolt tots els dubtes que tinguis amb l'ajut del tutor/a i de la teva família, d'acord                
amb el seu consell, numera totes les matèries optatives per ordre de preferència             
(la que més t’interessa amb 1 i la que menys t’interessa amb 6) i posa-les en el                 
parèntesi.  
Aquestes dades seran introduïdes en un formulari. 
 
 
 MATÈRIA  TÍTOL  TIPUS  
1. Ll.ESTRANGERES(   ) FRANCÈS 3  DC 
2. TECNOLOGIA (   ) PROJECTES ARDUINO PER  

LA FIRA IRCTA A 
3. CLÀSSIQUES (   ) CULTURA CLÀSSICA I 
4. C. SOCIALS (   ) EMPRENEDORIA I 
5. Ll.ESTRANGERES(   ) ALEMANY 3 DC 
6. EVP (    ) COM REPRESENTEM EL MON C 
7. MÚSICA               (   )             COM SONA L’ESO                                     C 
8. CIÈNCIES            (   )             FEM CIÈNCIA DIVERTIDA  
 
 
R: Reforç 
I: Iniciació 
C: Consolidació 
A: Ampliació 
DC: De continuïtat: S'ha de cursar de 1r fins a 4rt d'ESO, a no ser que la direcció 
autoritzi el canvi o la nova incorporació.  
 
La Coordinació d’ESO farà les adjudicacions d’acord amb els criteris pedagògics, acadèmics i 
d’organització del nostre institut. S’intentarà respectar al màxim les peticions de les famílies. En 
cas de no omplir l’aplicatiu serà la Coordinació d’ESO qui assignarà la matèria  optativa a cursar. 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
...................................................................................................................................... 
 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a legal: 
 ..................................................................................................................................... 
 
 
Signatura Signatura Signatura 
tutor/a grup alumne/a pare/mare/tutor/a 
 

 
10/03/2020 IMP_ET_63 Pàgina 7 de 9 
Revisió 00 Descripció optatives 1er-3erESO 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació d’ESO-BATXILLERAT 
 
 
CURS 2020-2021                         3r D'ESO                         1r-2n QUADRIMESTRE 
 
Títol: FRANCÈS 3 
Matèria: Llengües Estrangeres: Francès 
Tipus: De continuïtat. 
Descripció: A l'alumnat que porta bé l'àmbit lingüístic i desitja aprendre una llengua estrangera més per a tenir                 

més oportunitats. L’ha d’haver cursat des de 1r ESO. 
 
 
Títol: PROJECTES ARDUINO PER LA FIRA IRCTA CEL·LEBRADA AL COSMOCAIXA ANUALMENT 
Matèria: Tecnologia. 
Tipus: Ampliació 
Descripció: Disseny i desenvolupament de projectes a través de llenguatge de programació i programació per              

blocs amb plaques arduino. 
Recomanat: Per a tot l’alumnat 
 
 
Títol: CULTURA CLÀSSICA 
Matèria: Llengües Clàssiques 
Tipus: Iniciació. 
Descripció: Estudi de la mitologia greco-romana, dels déus i els herois. 
Recomanat: A tots els nois i noies que tinguin interès en la mitologia. 
 
 
Títol: EMPRENEDORIA 
Matèria: Ciències Socials.  
Tipus: Iniciació. 
Descripció: Activitats de presa de consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora i d’ajuda a la                

presa decisions sobre l’itinerari formatiu i professional. 
Recomanat: A tot l’alumnat. 
 
 
Títol: ALEMANY 3 
Matèria: Alemany 
Tipus: De continuïtat. 
Descripció: A l’alumnat que vol continuar amb la llengua estrangera com l’alemany  
Recomanat: Alumnat que ja ha cursat alemany des de 1r ESO. 
 
 
Títol: COM REPRESENTEM EL MON 
Matèria: Educació visual i plàstica 
Tipus: Consolidació. 
Descripció: Dibuix del natural utilitzant diferents procediments i tècniques pictòriques. La figura humana. 

Introducció a la representació en sistema cònic, tècnica i intuitiva. 
Recomanat: Alumnat convençut que a dibuixar s'aprèn fent pràctica i vulgui desenvolupar les seves 
destreses artístiques. 
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Títol: COM SONA L’ESO 
Matèria: Música 
Tipus: Consolidació 
Descripció: Podem entendre el projecte Com Sona l'ESO com una trobada anual d'alumnes i professorat de               

música d'instituts de secundària públics que, al llarg de quatre dies, conviuen per dur a terme un                 
gran repte musical que han treballat prèviament a les aules de música. Aquest repte és la realització                 
d'un concert conjunt: al voltant de 1500 alumnes d'edats entre 12 i 17 anys juntament amb el seu                  
professorat actuant junts. La regla d'or de les Trobades és la següent: tot l'alumnat,              
independentment de la seua formació musical, participa en el concert. 
L’alumnat ha de treballar 14 cançons amb veu i dansa. El repertori és de nova creació cada any                  
amb un fil conductor. 

NOTA IMPORTANT: Aquest projecte té un cost de 200€ aprox. Inclou desplaçament, dietes i els 3 dies d’estada a la                    
ciutat o població assignada. Se’ls hi faciliten unes samarretes que podran vendre per rebaixar              
costos. 

 
 
 
Títol:                    FEM CIÈNCIA DIVERTIDA 
Matèria:  Ciències de la Naturalesa 
Tipus: De continuïtat 
Descripció: Aproparem la ciència als alumnes treballant al laboratori aplicant el mètode científic amb 
experiments fàcils i a vegades sorprenents i també ens plantejarem diferents reptes científics, entre els quals 
organitzar la setmana de la ciència a l'institut. 

Recomanat:        Alumnat que tingui interès i curiositat per temes relacionats amb la ciència.  
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