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NOM DE L'ALUMNE/A    .........................................................................................................   CURS  .............................. 
 
 

1r ESO 
 
 

  

OPTATIVES 1r ESO 
 

 ENGLISH GAMES (2 hores setmanals) 

 FRANCÈS 1 (2 hores setmanals) 

 ESPORT I SALUT I (2 hores setmanals) 

 CIÈNCIA VIVA (2 hores setmanals) 

 ENDINSA’T EN L’APASSIONANT MÓN DELS ESPECTACLES ROMANS (2 hores setmanals) 

 
 

CAL ORDENAR DE L’1 AL 5 PER ORDRE DE PREFERÈNCIA, I INDICAR-HO DINS ELS REQUADRETS QUE HI HA DAVANT DE CADA MATÈRIA 
 

L’assignació de matèries optatives es realitzarà intentant respectar al màxim la tria que faci cada alumne/a, tot i que en funció de factors organitzatius del propi Centre, de la valoració 
del que és millor per a l’aprenentatge individual i el rendiment acadèmic, els tutors i l’equip docent del seu grup-classe ens reservem el dret d’efectuar alguna modificació, si s’escau.. 

 

 A 1r d’ESO, les optatives ofertades són de 2 hores setmanals i tenen caràcter ANUAL. 

 Escollir l’optativa de FRANCÈS a 1r d’ESO, obliga a l’alumne a cursar-la fins a 4t d’ESO. És recomanable iniciar Francès a 1r curs. 
 
 

L’ALUMNE CAL QUE EMPLENI AQUEST FULL i L’ENTREGUI A LA SECRETARIA DEL CENTRE DEL 13 A 17 DE JULIOL (DATES DE LA 
MATRICULA). SI EL PRESENTA FORA D’AQUESTES DATES, PER QÜESTIONS ORGANITZATIVES, L’EQUIP DIRECTIU ENS RESERVEM EL 
DRET D’ASSIGNAR-LO A UNA DE LES 5 OPTATIVES.  
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació                                                              FULL  DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES  
 Institut  Miami      CURS 2020 – 2021 

 
 

DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 1r ESO 
 

 

TÍTOL DESCRIPCIÓ 

ENGLISH GAMES (2 hores setmanals) 
Convertir l’aprenentatge de l’anglès en un joc a través de la “gamification”. És d’aquesta manera com podràs aconseguir aprendre 
l’anglès d’una manera lúdica sent el centre de l’aprenentatge. Consegüentment, desenvoluparàs la competència lingüística en llengua 
anglesa d’una manera integral i simbòlica. 

FRANCÈS 1 (2 hores setmanals) Utilitzaràs la llengua francesa com a mitjà de comunicació amb una actitud creativa i... gaudiràs. 

CIÈNCIA VIVA (2 hores setmanals) 
 

En aquesta matèria t’iniciaràs en el món de la ciència i treballaràs diferents aspectes pràctics i teòrics relacionats amb ella. 
 

ESPORT I SALUT I (2 hores setmanals) 

L'activitat física és fonamental per al manteniment i millora de la salut, a més d'ajudar a la prevenció de malalties, independentment 
de l'edat. L'exercici físic contribueix a la prolongació i millora de qualitat de vida, no només a través de beneficis fisiològics sinó també 
psicològics i socials. Amb aquesta optativa volem apropar-te a tots aquests beneficis i allunyar-te d’hàbits no saludables, com és el 
sedentarisme, el consum de tabac, una mala alimentació, la falta de descans,..... 
 

ENDINSA’T EN L’APASSIONANT MÓN 
DELS ESPECTACLES ROMANS (2 hores 
setmanals) 

A través d’aquest optativa t’endinsaràs en la vida quotidiana dels antics romans: començant pel seu dia a dia (feines, família, 
alimentació, vida pública...), passejant per les seves principals edificacions, i continuant pels seus jocs i espectacles (conèixer els 
edificis on es realitzaven, regles de joc, jugadors, públic,...), tot gaudint amb alguna que altra simulació d’aquests espectacles. 

 

 
 

Signatura pare/mare/tutor-a legal: 
 
 
 
 
 

 


