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OPTATIVES 3r ESO  CURS 2020-2021 
 

NOM: Segon  idioma alemany 
 
A 3r d’ESO  aprofundirem els continguts de la llengua que hem treballat a 1r i 2n d’ESO. 
Ampliarem el nostre vocabulari i treballarem fets culturals i tradicionals dels països de parla 
alemanya.  
 
NOM: Segon  idioma francés  
 
A 3r d’ESO  aprofundirem els continguts de la llengua que hem treballat a 1r i 2n. Ampliarem 
el vocabulari i  els fets culturals, tradicionals i històrics  de la cultura francesa 
 
 
NOM: Emprenedoria 
 
L’objectiu de la matèria és oferir a l’alumnat un conjunt de continguts que li permeti conèixer 
millor l’entorn social, econòmic i laboral actual. Es tracta de posar l’alumnat en la situació de 
poder prendre una sèrie de decisions relacionades amb el seu futur a curt i a mitjà ternimi: 
l’elecció d’una professió o fomentar la seva iniciativa emprenedora (creació d’una empresa), 
i la selecció d’un itinerari formatiu que inclogui la formació necessària. 
 
NOM: Cultura clàssica 
 
A la matèria de Cultura Clàssica, on una part important de la matèria es fa en anglès, 
viatjarem a l'època dels grecs i romans. Allà estudiarem l'alfabet grec, parlarem de mitologia, 
d'amor, de batalles, veurem com vivien, com s'alimentaven, com es divertien, què pensaven, 
com parlaven. I tot això ho farem a través del meravellós món del cinema. 
 
NOM: Control i Robòtica 
 
El robot és una màquina programable capaç de realitzar automàticament vàries funcions 
complexes, incloent diferents tipus de moviments. Els robots didàctics són una eina ideal per 
aprendre com funcionen els sistemes de control automàtics ja que, d’una forma amena i 
engrescadora podem posar en pràctica els coneixements i la capacitat inventiva dels 
participants en aquesta activitat. 
 
En aquesta matèria, utilitzarem el material LEGO MINDSTORM per programar robots per tal 
de superar una sèrie de reptes. Aprofitarem que l’Institut participa en la FLL (First Lego 
League) per tal de realitzar algunes de les proves que s’han de superar en aquesta 
competició. A part de les proves de la FLL, també s’intentaran superar altres reptes no 
inclosos en aquesta competició. 
  
NOM: Projecte : Fem un Màrius millor 
 
Projecte educatiu on es pretén fomentar els valors, la convivència, els bons hàbits i la 
sostenibilitat a partir de la implicació i iniciativa de l’alumnat. L’eix vertebrador serà la 
publicitat tant en suport escrit, com radiofònic i audiovisual. 
 


