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3r D’ESO                   Curs 2020/21 
 
COGNOMS: ___________________________ NOM: ______________ 
ADREÇA :_____________________________ POBLACIÓ :______________ 

TELÈF:______________________ 

 
Els pares, mares o tutors de l’alumnat han d’optar, segons la normativa, 
perquè pugui rebre formació religiosa.  
En cas que no opteu per la formació religiosa, l’alumne haurà de cursar la 

matèria de cultura i valors ètics. 
Marqueu amb una X la matèria per la qual opteu 

 
 Religió Catòlica  Cultura i Valors Ètics 

  
El centre ofereix un seguit de matèries optatives, de les quals n’heu d’escollir 

una. Marqueu amb un 1, un 2 i un 3, per ordre de preferència les caselles 
corresponents a la matèria que voldríeu que l’alumne cursés.  

 
  
NOM MATÈRIA OPTATIVA       DEPARTAMENT 

   

  EMPRENEDORIA Ciències Socials 

  2n IDIOMA: FRANCÈS Llengües estrangeres 

  2n IDIOMA: ALEMANY Llengües estrangeres 

  2n IDIOMA: ITALIÀ Clàssiques 

  VIATGE AL MÓN DELS CLÀSSICS Clàssiques 

  FET A MÀ Ciències de la Natura(BG) 

  LA REVISTA DE L’INSTITUT  Llengua i Lit. Catalana 
  TEATRE Llengua i Lit. Catalana 

  MÚSICA I CINEMA. LES BANDES SONORES Música 

  PREPARACIÓ PROVA CANGUR Matemàtiques 

  BÀSQUET               Educació Física 

   HANDBOL               Educació Física 

    NATACIÓ
1
               Educació Física 

 
  

 Tortosa, _____ de__________________ de 2020 
 

 
Signatura 

 
 
1.S’ha d’abonar quota d’utilització de la piscina (33€  trimestrals aprox.) i un pagament únic de 12 € per l’assegurança al primer  
trimestre 
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EXPLICACIÓ DE LES MATÈRIES  DE RELIGIÓ, CULTURA I VALORS ÈTICS I OPTATIVES DE 3r D’ESO    

  CURS 2020/21 

Religió Catòlica  

Descobrir l’origen de les religions primitives. Conèixer l’origen, creences, fundadors i fonaments de les diferents 

religions: hinduisme, budisme, judaisme i islamisme. Descobrir i valorar la dignitat i les creences de tota persona i 

adquirir una situació crítica davant la vida. 

 

Cultura i valors ètics 

Treballarem la competència interpersonal de forma oral a través del diàleg i el debat així com la intel·ligència 

emocional.  Fomentarem la Competència sociocultural amb la que els alumnes aprendran a comprendre i a valorar el 

nostre món i a analitzar críticament l'entorn des del respecte.  Tot això acompanyat de recursos didàctics audiovisuals i 

arxius multimèdia. Tot el material serà subministrat pel professor 

 

OPTATIVES 

 

Emprenedoria 

Aquesta matèria te com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds respecte a la formació i/o la 

inserció laboral posterior. En aquesta matèria aprendrem a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, a ampliar 

el coneixement de professions diverses, a  cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzant-la de forma crítica i 

a localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat. 

 

Francès   

Aprendrem a comunicar-nos i a fer-nos entendre en un seguit de situacions tipus en què us podeu trobar  quan visiteu 

un país francòfon. A més a més, i per a aquells alumnes que ho desitgin, podreu obtenir el Diplôme Élementaire de 

Langue Française (A2). Tot això de manera lúdica, amb molta pràctica oral i sempre respectant el nivell de llengua de 

l’alumnat. 

 

Alemany 

Introducció a la llengua alemanya i desenvolupament interactiu d'accions quotidianes mitjançant la pràctica oral 

sempre feta en un entorn lúdic.  

 

Italià 

L’assignatura busca introduir l’alumne en el nivell elemental de la llengua italiana, amb situacions comunicatives 

bàsiques de la vida diària. Treballarem sobretot la llengua oral, però també farem una iniciació a la llengua escrita. 

Buscarem també treballar l’aspecte lúdic. 

 

Viatge al món dels clàssics  

Cursant aquesta optativa, l’alumne/a podrà apropar-se a la cultura dels antics llatins i grecs a través de diversos 

sistemes d’aprenentatge: pàgines web, anàlisi de pel·lícules adequades, lectures dramatitzades... 
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Fet a mà 

Aquesta optativa, crearem objectes amb materials reciclats i també elaborarem complements recuperant 

tradicions com el ganxet i la mitja. Amb aquesta pràctica, es pretén entrenar l’atenció, la relaxació, la 

creativitat, la paciència i la perseverança. Comprovareu que tots som capaços de crear i dissenyar objectes.  

 

 
 

La revista de l’Institut  

Vols iniciar-te en el periodisme? Només cal que siguis una mica atrevit i tinguis una certa  fluïdesa en l’expressió oral i, 

sobretot, escrita. Entrevistaràs alumnes i exalumnes, professors i exprofessors, personalitats i personatges de la ciutat. 

Crearàs articles d’opinió, redactaràs notícies relacionades amb el nostre centre; elaboraràs reportatges. Inventaràs 

passatemps, prediràs el futur a través de l’horòscop. Finalment, fotografiaràs i, potser també, maquetaràs la revista.  

 

Teatre  

El teatre és la vida!!! Puja a l’escenari i revoluciona el cos i la ment... La creativitat i les emocions seran el camí per 

donar vida a diferents personatges, prenent un paper transcendental  la imaginació i la fantasia. Aquesta matèria té 

l’objectiu d’aprofundir en l’espai escenogràfic, l’expressió corporal i gestual, la modulació de la veu i, sobretot, explorar 

les emocions i els sentiments per mitjà de la representació teatral. 

 

Música i cinema. Les Bandes Sonores 

Aquesta optativa pretén que els alumnes siguin més sensibles a la gran quantitat de música que ofereix el cinema. 

Cada pel·lícula és un món sonor, cada escena va acompanyada d'una música que es fon amb la imatge. L'estímul visual, 

la imatge, és tan potent que sembla que la música queda en segon pla; això passa en el pla de la consciència, però en el 

de l'inconscient la música impacta directament en les nostres emocions. 

 

Preparació prova cangur 

Una manera diferent de fer matemàtiques. Sense grans explicacions, a partir del que ja sabem, aprenent estratègies, 

resoldrem problemes i ens prepararem per obtenir uns bons resultats a la prova cangur (www.cangur.org/)" 

 

Bàsquet  

En aquesta matèria es pretén que l’alumne entengui el significat de les regles, estratègies, i diverses tècniques 

d’aquest esport. Per això s’alternaran la teoria i la pràctica per assolir una competència suficient, tant en allò que fa 

referència a la tècnica individual com al joc d’equip. 

 

Handbol  

Aquesta matèria forma part del programa d’innovació “ INSTITUT D’ATENCIÓ PREFERENT A LA PRÀCTICA ESPORTIVA”. 

Es tracta d’un conveni entre el Departament d’Educació i la Federació Catalana d’Handbol i el Club Centre d’Esports 

Tortosa.   

  

Natació (nou complex d’aigües) 

Aquesta matèria pretén que l’alumne sigui capaç de descobrir una àmplia gamma de possibilitat que presenta 

l’activitat física en el mitjà aquàtic, tant des de la vessant de la natació competitiva (estils de natació) com de la lúdica i 

recreativa. L’optativa de natació és de pagament i l’alumnat que es matriculi haurà d’abonar una quota (11 € mensuals 

aprox.)  per a la utilització de la piscina. Els alumnes que  desitgen cursar-la hauran de demostrar que són capaços de 

desenvolupar-se amb plena autonomia en el mitjà aquàtic.  
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