
OPTATIVES 3R ESO

EXPRESSIÓ    CORPORAL
QUÈ    FAREM    A    CLASSE?

• L’expressió corporal contribueix al coneixement del propi cos, a la desinhibició i a l’equilibri 

psicofísic

• Conèixer les possibilitats de comunicació i expressió en diferents manifestacions del cos: Mim, 

Dramatització, Dansa (ball de saló, danses del món, dansa moderna, balls populars),

• Tècniques de relaxació (Tai-Xi, tècnica de Jacobson).

QUI    HAURIA    DE    TRIAR    AQUESTA    MATÈRIA?

L’alumnat interessat en desenvolupar les seves capacitats d’expressió. És recomanable per a 

aquelles persones que tenen dificultat per relacionar-se amb els altres i pot ajudar a  vèncer la 

timidesa, aconseguir seguretat i augmentar l’autoestima.

QUI    ET    POT    DONAR    MÉS    INFORMACIÓ?
El  professorat  del  Departament    d’Educació  Física.

PROCESSOS    DE    COMUNICACIÓ amb ANGLÈS
QUÈ    FAREM    A    CLASSE?

• Aprendrem  a  utilitzar  els  diferents  elements  del  llenguatge.

• Analitzarem  l’estructura  de  diaris,  revistes,  noticiaris  radiofònics  i  televisius.

• Posarem  en  pràctica  els  recursos  propis  dels  diferents  gèneres .

QUI    HAURIA    DE    TRIAR    AQUESTA    MATÈRIA?

Recomanable  per  a  qui  vulgui  cursar  un  Batxillerat.

QUI    ET    POT    DONAR    MÉS    INFORMACIÓ?
El  professorat  del  Departament  de  Llengua  Extrangera..



ALEMANY
QUÈ    FAREM    A    CLASSE?

Continuarem  la  feina  que  vam  començar  a  1r    i  2n  d'ESO,  és  a  dir,  seguirem  posant 
fonaments,  aprofundirem  allò  que  ja  hem  après  i  introduirem  nocions  noves.  La  temàtica 
que  tractarem:  els  joves;  què  fan  durant  la  setmana;  què  fan  durant  el  temps  lliure;  la 
família…

QUI    HAURIA    DE    TRIAR    AQUESTA    MATÈRIA?

• L’alumnat    que    hagi    cursat    ALEMANY    a    2n    d’ESO.

• L’alumnat  que  tingui  facilitat  per  a  les  llengües  estrangeres,  i  que  no  tingui  problemes 
amb  el  català  o  amb  el  castellà.

• L’alumnat  que  pensi  treballar  més  endavant  en  el  món  del  turisme,  o  de  l'hoteleria..

• L’alumnat  que  vulgui  cursar  estudis  de  Filologia,  Traducció  i  Interpretació,  de  Relacions 
Públiques,  etc.

• .Si  algú  no  ha  cursat  alemany  a  2n ,  però  té  coneixements  bàsics  d'alemany,  també 
pot  triar  aquesta  optativa.

QUI    ET    POT    DONAR    MÉS    INFORMACIÓ?

El  professorat  del  Departament  de  Llengües  Estrangeres

TALLER    DE    TEATRE    II      
QUÈ    FAREM    A    CLASSE?

• Treballam  la  veu,  el  gest,  la  interpretació  de  manera  lúdica  i  alhora  seriosa,  la 

improvisació,  de  cara  a  representar  una  obra  a  final  de  curs.  És  una  assignatura  que 

vol  ensenyar-te  a  enfocar  la  vida  d’una  altra  manera.  Posau-vos  sobre  l’escenari.

QUI    HAURIA    DE    TRIAR    AQUESTA    MATÈRIA?

• Tots  aquells  que  vulgueu  aconseguir  seguretat  i  confiança  en  vosaltres  mateixos  a 

través  del  joc  del  Teatre.

QUI    ET    POT    DONAR    MÉS    INFORMACIÓ?
El  professorat  del  Departament  de  Llengua  Castellana o Catalana.



TRANSICIÓ    A    LA    VIDA    ADULTA    I    ACTIVA
QUÈ    FAREM    A    CLASSE?

Els  Objectius  Generals  de  la  matèria  són:

• Formació  d’una  imatge  d’un  mateix,  de  les  pròpies  característiques  i  possibilitats  de 

relació   amb   l’entorn   socioprofessional,   i   desenvolupar   activitats   que   afavoreixin 

l’autoconeixement  respecte  dels  propis  interessos  i  motivacions.

• La  presa  de  decisions  responsables  amb  l’observació  i   la  comprensió  bàsica  de 

l’entorn  socioeconòmic.

• L’obtenció,  selecció  i  interpretació  d’informació,  la  seva  utilització  de  forma  autònoma  i 

crítica  d’acord  amb  l’objectiu  d’aconseguir-la  i  comunicar-la  als  altres  d’una  manera 

organitzada  i  comprensible.

• El  manteniment  d’una  actitud  d’indagació  i  curiositat  per  conèixer  les  demandes  de 

l’entorn  socioeconòmic,  i  l’interès  per  participar  i  intervenir  en  el    seu  desenvolupament 

amb  autonomia  i  iniciativa.

• El  coneixement  i  la  comprensió  dels  mecanismes  i  valors  bàsics  del  funcionament  de 

l’empresa,  el  món  productiu  i  les  seves  relacions  laborals,  valorant  la  importància  de 

les  actituds  i  valors  que  afavoreixen  la  integració  social  i  professional.

• La  presa  de  conciència  de  les  desigualtats  existents  per  raó  de  sexe  dins  les  opcions 

formatives  i   dins  el   món  laboral,   contribuint   activament  als  canvis  d’actitud  que 

afavoreixin  la  igualtat  d’oportunitats.

QUI    HAURIA    DE    TRIAR    AQUESTA    MATÈRIA?

• Alumnat  interessat  en  conèixer  els  elements  per  a  l’elecció    formativa  i  professional; 

les   estratègies   de   recerca  de   feina;   la   igualtat   d’oportunitats   socioprofessionals; 

l’activitat  socioeconòmica  i  el  treball;  la  transició  a  la  vida  activa:  recursos,  institucions 

i  organitzacions;  i  el  projecte  personal.

QUI    ET    POT    DONAR    MÉS    INFORMACIÓ?

La  professora  del  Departament  d’Orientació.



TALLER DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS
QUÈ    FAREM    A    CLASSE?

Les activitats fonamentals que han de dur a terme els alumnes han de ser, com ja s’ha esmentat 
a la introducció, els treballs pràctics en petit grup realitzats dins el laboratori o al camp. Atès que 
la  història  ens  diu  que  el  coneixement  científic  s’ha  generat,  quasi  sempre,  a  partir  de  la 
necessitat de donar solució a problemes

QUÈ ÉS AQUESTA    MATÈRIA?

La  matèria  ha  de  contribuir,  juntament  amb  la  resta  de  matèries  científiques  de  l’etapa,  a 

familiaritzar  l’alumnat  amb  les  distintes  formes  pròpies  del  treball  científic,  com  són  ara  la 

discussió  sobre  problemes  quotidians  relacionats  amb  la  ciència  i  la  tecnologia,  l’enunciat 

d’hipòtesis,  el  plantejament  de  conjectures  i  inferències  fonamentades,  la  planificació  i  la 

implementació  de  dissenys  experimentals,  la  sistematització  per  la  recollida  de  dades, 

l’elaboració de conclusions i, de forma especial, l’anàlisi i la comunicació dels resultats mitjançant 

el suport adequat (escrit, gràfic, multimèdia, etc.) i l’ús de la terminologia científica adient per a 

cada cas.

QUI    ET    POT    DONAR    MÉS    INFORMACIÓ?

La  professora  del  Departament  de Física i Química
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