
ORDENAR PER ORDRE DE PRIORITAT LES OPTATIVES (1, la que més prefereixes fins a 5 la que menys prefereixes). 
S’intentarà respectar les opcions que marqueu com a 1 o 2, sempre que sigui possible. En alguns casos, és 
possible que, des de Coordinació Pedagògica, se’t pugui recomanar que cursis una optativa concreta.  

 

OFERTA D’OPTATIVES DE 3r D’ESO 
CURS 2014/2015 

 

 
NOM ALUMNE/A:                                                                             CURS:              GRUP: 
 

 
2n IDIOMA ESTRANGER  
FRANCÈS 
 
Contingut: Aprenentatge 
dels fonaments de la llengua 
francesa  amb l’objectiu de 
treballar les competències 
bàsiques d’aquesta matèria.   
 
 
Observacions: Han de fer 
aquesta optativa els alumnes 
que ja la van fer a 2n d’ESO, i 
la continuaran fent a 4t 
d’ESO 
 
 
 

 
INFORMÀTICA 
 
 
Contingut:  Es tracta d’una 
optativa on es treballarà el 
disseny de pàgines web amb 
programes específics, el 
disseny i la utilització de 
bases de dades i el dibuix 
assistit per ordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RITME I EXPRESSIÓ 
 
 
Contingut: Aquesta optativa 
està adreçada als alumnes 
que tinguin interès en 
aprofundir en els aspectes 
rítmics i expressius del 
moviment; fonamentalment 
aquells relacionats en 
l’execució de diferents 
passos de balls caribenys 
(txa-txa-txa, merengue, salsa, 
roda), rock & roll, country, 
balls de bastons o altres tipus 
de balls...  
Pretén facilitar les capacitats 
relacionals i comunicatives 
de l’alumne i potenciar la 
seva creativitat, participant 
activament en el muntatge  
de les seves pròpies 
coreografies i aportant noves 
figures o passos als balls 
treballats.  
També tindrà com a 
objectius afavorir la 
desinhibició personal, 
millorar la fluïdesa i amplitud 
de moviments, l’orientació i 
el domini espacial i sobretot 
l’adaptació del moviment al 
ritme de la música, així com 
millorar l’atenció, la memòria 
i la col·laboració entre 
companys. 

 
NÚMERO D’ORDRE    

  
NÚMERO D’ORDRE 

 
 

 
NÚMERO D’ORDRE 

 



 

 
ACTUALITAT I CULTURA 
 
 
Contingut: A través de la 
lectura i anàlisi de notícies 
d’actualitat, el visionat de 
documentals o pel.lícules, es 
tractaran temes d’actualitat 
relacionats amb la política, 
l’art, la societat... Es vol 
potenciar l’anàlisi critica del 
món que ens envolta.   
  
 
 
 
  
 
 

 
EMPRENEDORIA 
 
 
Contingut: La matèria 
optativa d’emprenedoria té 
dos objectius fonamentals: 
d’una banda, ajudar 
l’alumnat en la presa de 
decisions sobre el seu 
itinerari formatiu i 
professional, i de l’altra, fer-li 
prendre consciència de la 
necessitat de tenir iniciativa 
emprenedora. Des d’aquesta 
perspectiva, el concepte 
d’emprenedoria ha 
d’incloure aquest doble 
vessant: una educació bàsica 
en actituds i 
experiències que potenciaran 
l’autonomia, la iniciativa i la 
confiança en un mateix, i un 
concepte més específic de 
formació dirigit vers la 
capacitació per a l’elaboració 
d’un 
projecte d’empresarial . 
 
 

 
REFORÇ D’ANGLÈS 
 
 
Contingut: Amb aquesta 
optativa es pretén oferir un 
reforç en aquesta llengua 
estrangera per tal que 
l’alumne pugui assolir amb 
èxit les competències 
bàsiques d’aquesta matèria.  
 
 
Observacions: Els criteris 
d’admissió es determinen 
des del Departament de 
Llengües Estrangeres. 
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Vist i plau de la família    Data 


