
 

Optatives Curs 2019-20 
 

1r d’ESO 
 

CODI Optativa Docent Descripció dels objectius/continguts 

1 O LS 
Escriptura 
creativa 

Mercè Carrillo (grups 
BC) 

Mireia Vidal (grups 
DE) 

Mitjançant la lectura de diferents textos o la proposta de diferents exercicis sense cap lectura 
prèvia, ens convertirem en escriptors novells: inventarem personatges, aprendrem a crear 
trames i farem volar la imaginació. 

1 O REL 
Cultura de les 
religions 

Toni Prat 

Les religions influencien les estructures i pràctiques socials, el món del pensament i de l'art, 
així com els codis de conducta individual i col·lectiva que deriven de les seves respectives 
concepcions sobre l'ésser humà i el món.  
En aquest primer curs explicarem conceptes referents al llenguatge religiós, els símbols i les 
festes i la seva presència en el temps i ens les societats actuals, sempre respectant la llibertat 
de consciència i llibertat religiosa  que són els elements essencials d’un sistema de 
convivència. 
Reconeixerem que les manifestacions culturals i artístiques i les tradicions són una part del 
patrimoni cultural dels pobles. 
S’utilitzen eines de treball digital en un entorn Moodle.  

1 O EF Educació Física Anna Segarra 
Treballarem la condició física, els esports, diferents activitats físiques recreatives i l'expressió 
corporal des d'una vessant lúdica alhora que educativa mitjançant la llengua anglesa 
(metodologia CLIL "Content and Language Integrated Learning").  

1 O IN Informàtica Josep Anguera Treballarem les eines d’ofimàtica: processador de textos, full de càlcul, dibuix i presentacions, 
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1 O FR Francès Remei Rodríguez Els alumnes entraran en contacte per primer cop amb la cultura i la llengua franceses. 
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2n d’ESO 
 

CODI Optativa Docent Descripció 

2 O LS 
Fem periodisme  

(en castellà) 
Óscar Gutiérrez 

Processos de comunicació: l’objectiu és treballar de manera pràctica els elements de la 
comunicació aplicats a textos publicitaris i també periodístics: els criteris de la titulació en 
premsa escrita, la notícia, l’entrevista, el reportatge, tires còmiques... 

2 O REL 
Cultura de les 

religions 
Toni Prat 

Estudiarem la importància de les Religions orientals (hinduisme, budisme) en el nostre món             

occidental i identificarem el seu marc geogràfic i social. Aprendrem quin va ser l’origen i               

desenvolupament d’aquestes religions en el context polític, social i cultural en què van sorgir,              

sempre valorant el dret a la llibertat de pensament, consciència i religió, i rebutjant qualsevol               

tipus d’injusticia o discriminació. 

S’utilitzen eines de treball digital en un entorn Moodle.  

2 O ME Mediació Gil Garcia 

La matèria està pensada com a eina per promoure la cultura de la pau en el centre i 
introduir l'alumnat  en el procediment de gestió de conflictes que es coneix amb el 
nom de “Mediació”, 

Serveix per a la formació dels futurs mediadors que col·laboraran amb l'equip de 
mediació de què disposa el centre. Ajuda a adquirir eines per facilitar la relació amb 
l'entorn en la vida diària en el centre. 
A “Mediació” es  promou l'ús de l´argumentació per construir interrogants  i 
desenvolupar un discurs racional lliure de prejudicis i estereotips, i generador d´un 
pensament propi, mitjançant el diàleg, el respecte i l'empatia. 
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2 O MU 
Conjunt 

instrumental 
Assumpta Fernández 

Aprendrem la tècnica i la classificació dels instruments. Treballarem la  
lectura musical i les poliritmies. 

2 O FR Francès 
Remei Rodríguez  

Laura Fenollar 
 

Aprofundirem en l’estudi de la llengua i la cultura francesa 
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3r d’ESO 
 

CODI Optativa Docent Descripció 

3 O CC Cultura clàssica Marta Moya 

L’objectiu és donar als alumnes una visió inicial del món clàssic (grecs i romans) perquè 
descobreixin la seva contribució a la cultura occidental. 
 
 

3 O REL 
Cultura de les 

religions 
Toni Prat 

Reconeixerem els trets i fets més significatius de les religions que més han influït en la                

història d’Espanya i Catalunya (judaisme, cristianisme i Islam) i les seves principals            

aportacions a l’evolució política, cultural i social del nostre país. Analitzarem les            

semblances i les diferències entre una Església, una Mesquita i una Sinagoga i també              

de les respectives autoritats religioses.  

S’utilitzen eines de treball digital en un entorn Moodle.  

3 O EM Emprenedoria Roger Anguela 

L’objectiu d’aquesta matèria és oferir un conjunt de continguts que permeti conèixer millor 
l’entorn social, econòmic i laboral actual. Es tracta de simular una situació de presa de 
decisions relacionades amb el futur a curt i a mitjà termini com poden ser, l’elecció d’una 
professió o creació d’una empresa, selecció d’un itinerari formatiu… treballarem per tant, 
l’autoconeixement, el coneixement sobre els sectors d’activitat econòmica, l’autoocupació, el 
mercat de treball, la recerca d’ocupació... 

3 O MU Jocs musicals Assumpta Fernández 
Jocs musicals. A través dels jocs (kahhot, gimcana, escape room,...) repassarem i ampliarem  els 
continguts de música treballats. 
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3 O FR Francès 
Remei Rodríguez  

Laura Fenollar 
 

Aprofundirem en l’estudi de la llengua i la cultura francesa amb la vista posada en la 
possibilitat d’obtenir la titulació DELF en el curs següent. 

 


