
Optatives de 3r ESO del curs 2021-2022

OPTATIVES
3r ESO

Anglès
Francès
Música/ Orquestra
Escola Verda/ Medi Ambient
Emprenedoria (Steam /robòtica)

EXPAND YOUR ENGLISH

L'objectiu d'aquesta optativa és ampliar la competència comunicativa oral i escrita dels alumnes

mitjançant diferents recursos didàctics i projectes. Es treballaran de manera activa els diferents skills

de la materia: reading, listening, speaking i writing, per tal d’assolir una millora competencial de

l’alumne/a en llengua anglesa.

FRANCÈS

L’optativa de francès de tercer d’ESO té com a objectiu començar l’adquisició d’una segona llengua

estrangera, adquirint coneixements lèxics i gramaticals bàsics (nivell A1 del Marc Europeu Comú de

Referència de les Llengües Estrangeres) que permetin a l’alumne progressar en la seva comprensió

escrita i oral. En triar aquesta optativa l’alumne assumeix un compromís de continuïtat amb l’optativa

de francès a quart de l’ESO.

ORQUESTRA

En aquesta optativa serà imprescindible dominar el llenguatge musical bàsic. Està adreçada

principalment a alumnes que ja fan música, encara que també està oberta a altres alumnes amb uns

mínims bàsics de coneixements musicals.

Es treballarà repertori de totes les èpoques de la història de la música i s’aprofitarà l’orquestra per fer

actuacions a les festes de l’institut (Nadal, sant Jordi, …)

MEDI AMBIENT

Els 2 objectius del curs són: conèixer com podem influir en les nostres accions sobre el medi ambient

i fer un informe d’avaluació. Per fer-lo cal conèixer la legislació, interpretar mapes i mesurar dades

físiques, químiques i biològiques.

Els aspectes que es treballaran són:

● L’hort, una estratègia per a  l’autoconsum. És viable?

● La nostra petjada ecològica. Sostenibilitat i bones pràctiques

● Avaluació de l’impacte ambiental, estudi de les principals problemàtiques de la comarca



EMPRENEDORIA A TRAVÉS DE LA ROBÒTICA
L'objectiu principal d'aquesta optativa és desenvolupar habilitats d'emprenedoria, innovació i

creativitat. Concretament preparar-se per participar en un concurs de robòtica. Es treballaran

diferents aspectes STEM (Ciència, tecnologia i matemàtiques) de forma cooperativa i s’utilitzaran

eines informàtiques.

Aspectes a treballar:

● Dissenyar, construir i programar un robot
● Aplicar conceptes de ciència, tecnologia i matemàtiques del món real
● Desenvolupar habilitats de treball en equip
● Investigar reptes cientificotecnològics
● Utilitzar eines per publicitar els treballs realitzats: Dissenyar Logos, muntatge de vídeos


