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MATÈRIES OPTATIVES  1 ESO  CURS 2019 - 2020

Informació general

A primer d'ESO, l'horari de l'alumnat contempla una matèria optativa per quadrimestre.
El primer comença el mes de setembre i acaba el mes de gener; i el segon s'inicia el
mes de febrer i s'acaba a final de curs. Les optatives a triar són les que es descriuen
en el full adjunt. Cal que l'alumne/-a triï les optatives per ordre de preferència (de l’u al
7, tenint  en compte que 1 és l’opció primera).  L’assignació es farà  segons l'ordre
indicat i la capacitat de la matèria.

L'assignació d'optatives es fa a l’inici de curs quan l'alumnat ha lliurat l’imprès al/la
tutor/-a el primer dia del curs. En el cas de que un alumne/a no presenti la sol·licitud,
se li assignarà l’optativa segons les places que quedin disponibles.

Recordeu que aquest imprès ha d’anar signat per la família.
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ALUMNE/A: .............................................................................................. 1 ESO

DESCRIPCIÓ I TRIA D'OPTATIVES ORDRE
DE L'1 AL 7

 Tastet de Francès
En aquesta optativa aprendrem a dir “Bonjour”, “Oh là là”, “C’est la vie!!”, “Je t’aime” i un tastet
més de França, el francès i alguns francesos a través d’activitats orals i grupals.

 Iniciació a la robòtica
Introducció al món de la programació de robots dissenyant, construint i programant en petits grups
per tal d'anar superant reptes de creixent dificultat.

 Tècniques i procediments artístics I
En aquesta matèria optativa treballarem els procediments pictòrics des dels materials, suports,
pigments, aglutinants, dissolvents i diluents, fins a les tècniques del puntillisme, la trama, la taca,
les aiguades, veladures...passant per les tècniques seques i les tècniques a l’aigua.

  Jocs d’estratègia o estratègia dels jocs
Hi ha un conjunt de jocs d’estratègia de curta durada, sense intervenció de l’atzar, o sí, on podem
trobar una estratègia guanyadora, és a dir, descobrir quines decisions ens permeten guanyar en
qualsevol moment i situació de la partida.

 “Lengüeando”
Vine a conèixer les llengües romàniques (llatí, català, castellà, occità, francès, italià i romanès)
d'una manera fàcil i divertida mitjançant la intercomprensió com a base de jocs, treball cooperatiu,
activitats interactives, música, receptes...  

 Fem de periodistes
En aquesta optativa es treballaran i s’elaboraran textos escrits, orals i audiovisuals de diferents
gèneres periodístics (notícia, reportatge, entrevista, crònica, article d’opinió, etc.). És una optativa
pràctica i creativa, que té l’objectiu de donar més seguretat a l’alumnat en determinades situacions
comunicatives.

 Imatge i so
Introducció a les eines bàsiques per a l'edició de fotografies i muntatges de vídeos i so, com el
Gimp i l'Openshot, de manera fàcil, eficient i divertida. Es pretén que l'alumnat tingui recursos per
aplicar-los en treballs i presentacions d'altres matèries, on el missatge que es vol transmetre es
faci a través de la imatge fixa o en moviment.

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a legal:......................................................................

Signatura del pare/mare/tutor/a legal:

Igualada ......... de ................................... de 2019


