
Optatives transversals 19-20

Dimarts i dimecres de 12:00 a 12:30

INS Vallbona d’Anoia



MÚSICA  DE DIFERENTS ESTILS
REGGAETON, HIP-HOP, FLAMENC....

ALLIBERA’T    I   BALLA!!!

Professora: Mònica Artigas



ESCRIPTURA CREATIVA

Prof.: Eugenia Tárano

T'animes a fer un Diari creatiu amb collages, retalls 

de revistes, fotos, dibuixos, segells, punts de llibre, 

origami i amb tot el que se t´acudeixi?

Si et consideres una persona creativa i original, 

vine a demostrar-ho!



Professora: Àngels Sendra



Esport 

Moviment 

Competició 

Salut 

Cooperació 

Joc 

Motivació 

Companys 

Dinamització 

Activitat 

Equip

Corda’t les vambes! 
I anima també als teus companys!!

Professora: Irene Escala





Pr  PROJECTE CAIXAESCENA 

PREPAREM UN ESPECTACLE PER CONCURSAR AL PROJECTE 
CAIXAESCENA I ANAR, SI ENS ELEGEIXEN, UN CAP DE SETMANA 

AL CAIXAFÒRUM PER MOSTRAR EL NOSTRE TREBALL.



ES FARÀ CÀSTING.

Cal comprometre’s amb l’espectacle i 

treballar en equip.

Si ens agafen a Caixaescena  aquesta 

optativa s’acabarà al març i caldrà 

assajos extres.

PROJECTE CAIXAESCENA: 
COMPANYIA  NO RES TEATRE

Aquest any treballarem 
TEATRE DE L’ABSURD

Professora: Xesca Vela



Les nostres ciutats s’enfronten a grans desafiaments com 

ho són el transport, l’accessibilitat i fins i tot els desastres 

naturals. Com podem modelar un futur millor per a tots?

Esteu preparats per a construir un futur millor entre tots?

Tenim 2 objectius:

Al Joc del Robot, el vostre equip:

• Identificarà Missions per a 

resoldre

• Dissenyarà, construirà i 

programarà un Robot LEGO per a 

completar les Missions.

• Provarà i millorarà el programa i 

el disseny.

Al Projecte d’Innovació, el vostre equip:

• Identificarà, un problema d’un edifici o 

espai públic de la vostra comunitat.

• Dissenyarà una solució.

• Compartirà la solució amb els altres i 

la millorarà.

Professors: David Berenguer i Jordi Farré



Professors: David Berenguer i Jordi Farré

Noies que us agradi la ciència, 

animeu-vos a fer-la!!!!

L’objectiu és anar a la competició que es farà durant el febrer a Igualada.



Tens ganes d’escriure? 
T’agrada inventar històries, perquè tens el cap als núvols?

Aquesta és la teva optativa! 

PETITS 

GRANS 

CREADORS 

D’HISTÒRIES
Professora: Roser Lacueva



Està passant!

Comentem i analitzem 
l’actualitat!

- Per què passen els fets que
llegim per les xarxes socials,
internet, televisió, premsa…?

- Com ens arriba la informació?
- Quins són els vostres interessos?
- Quins punts de vista pot tenir

una notícia?
- Quins problemes o novetats creieu

que són prou ben explicats?

Professor: Miquel Raich



T’animes a posar en forma l’institut? Vols que sigui 

més sostenible, atractiu i ecològic? T’agradaria fer-te el 

teu propi boc’n roll i bosses reutilitzables per anar a 

comprar? Vols participar de jornades relacionades amb 

l’escola verda?Aquesta és la teva optativa!

Projecte rius
Play Green La Pobla



Reutilitza objectes que trobis per 
casa per disminuir l’impacte 
ecològic i fer nous productes 
ORIGINALS, XULOS I ÚTILS!

Professora: Isabel Doncel & Susanna Farré



JOCS DE TAULA
A través dels jocs 
potenciarem 
habilitats com 
l’atenció, la 
resolució de 
problemes, el 
pensament lògic, el 
respecte, la 
cooperació, etc. 
I a més, ens ho 
passarem molt bé!

Professora: Laura Lázaro



Vòlei per a tots els nivells!

Professora: Íngrid Perarnau

VOLEIBOL

Inicia’t en aquest esport o perfecciona la teva tècnica.



ON CHANTE EN FRANÇAIS!

En aquesta optativa cantarem en

francès i, per tant, millorarem la

pronúncia en llengua francesa.

Si esteu interessats a participar en

l’intercanvi amb Pontivy, aquesta

matèria és molt i molt recomanable!

Professora: Lledó Sebastià



AMIGURUMI

Explora
la teva part més creativa
i crea personatges
increïblement entranyables.

Professora: Sònia Prieto



CUSTOMITZA 
EL TEU 
LOOK !!

PROFESSORA:
BIBIANA SALA



Professora: Anna Hervilla 



EXPERTS MUSICALS

-Aprofundirem en els coneixements sobre el llenguatge musical

-Llegirem i interpretarem partitures

-Crearem cançons i les interpretarem

Prof: Jorge Tarín



ENGLISH SONGS
T’agrada escoltar la ràdio i veure vídeos musicals pel

YouTube? Tens curiositat per saber què diu aquella cançó

en anglès que no pots deixar de tararejar?

A ENGLISH SONGS, coneixerem els èxits musicals

antics o actuals en llengua anglesa.

A cada sessió veurem el vídeo d’una cançó, coneixerem

el grup o cantant, traduirem la tornada i farem algunes

activitats lingüístiques, literàries o artístiques junts…

I si us agrada cantar, acabarem cantant la cançó tots

junts, in English, of course! We’ll have a lot of fun ;-)
Professora: Carme Flores



Ara, amb l’ajuda del professorat de l’aula, us

inscriureu a l’optativa que més us agradi. Podeu

posar, per ordre de prioritat, les tres optatives

que siguin del vostre interès.

Recordeu que l’optativa 

dura la meitat del curs!

Per la segona meitat del curs, 

tornareu a fer una altra tria!


