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Matèries optatives de 1r d’ESO  Curs 2018-19 
 
Les matèries optatives són quadrimestrals (de setembre a gener i de febrer a juny) i, de les 
qualificacions de cadascuna d’elles, se n’extreu la nota mitjana. 
A continuació, podeu informar-vos del contingut general de cada matèria. 
 
 
Departament Matemàtiques. Taller de matemàtiques. 

Es pretén afavorir el desenvolupament del raonament lògic-matemàtic mitjançant activitats de 
tipus divulgatiu i lúdic. Ofereix l’oportunitat de manipular materials que afavoreixin la comprensió i 
solució de problemes, així com conèixer les múltiples relacions que hi ha entre les matemàtiques i 
altres camps. 
L’optativa està pensada com a matèria que complementa la matèria de Matemàtiques i no com un 
reforç. 
 
Departament de Llengües estrangeres. Introducció a la llengua alemanya. 

Aquesta assignatura és una introducció a la llengua i la cultura alemanyes. Pel que fa a la part 
lingüística, ens familiaritzarem amb la seva fonètica i aprendrem el vocabulari bàsic (les 
salutacions, els números, les assignatures, les estacions de l’any, els dies de la setmana, els 
colors, la família, els països, etc.). També coneixerem les estructures gramaticals mínimes però 
necessàries per tal de ser capaços de presentar-nos, expressar els nostres gustos o preferències, 
descriure/identificar algú o alguna cosa, etc. en alemany. Pel que fa a la part cultural, destacarem 
la importància d’aquest idioma en el món actual i ens aproximarem als països on es parla alemany 
per tal de conèixer una mica la seva geografia, la seva història, la seva gent i els seus costums. 
Aquesta optativa no és un requisit per a cursar Alemany com a segona llengua estrangera a partir 
de 2n d’ESO (en cas d’excés de demanda, l’ordre d’admissió és per nota mitjana en l’àmbit 
lingüístic de 1r d’ESO i es tindrà en compte que l’alumne/a posseeixi coneixements mínims 
d’alemany). 
 
Departament de Llengües estrangeres. Introducció a la llengua francesa. 

El francès és una llengua parlada arreu del món. A Europa és llengua oficial, a més de a França, a 
Mònaco, a Suïssa (cantons occidentals), a Bèlgica (Valònia i Brussel·les), a Luxemburg i a la Vall 
d'Aosta (Itàlia). El francès és també llengua oficial en d’altres països i una de les llengües oficials 
de l’Organització de les Nacions Unides. A més a més dels motius culturals, l’aprenentatge de la 
llengua francesa és de gran utilitat en el mercat de treball. 
Aquesta optativa pretén iniciar els alumnes en la llengua i la cultura francesa. Aquest primer tast 
familiaritza l’alumne amb un nou idioma, amb la seva fonètica, vocabulari i gramàtica. L’ajuda a 
descobrir si li és fàcil i/o interessant. Es treballa amb un ampli ventall de recursos (cançons, 
mapes, fotocòpies, imatges, vídeos...). 
Aquesta optativa no és un requisit per a cursar francès com a segona llengua estrangera a partir 
de 2n d’ESO (en cas d’excés de demanda, l’ordre d’admissió és per nota mitjana de 1r d’ESO). 
 
Departament d’Expressió. Música. Creació musical amb conjunt instrumental. 

Treballar la creació i la interpretació musical mitjançant l'arranjament de diferents peces musicals 
per al desenvolupament de les competències artístiques dins de l’àmbit creatiu, fent servir 
diferents tipus d'instruments musicals com carillons, xilòfons, plaques, petita percussió, així com 
instruments portats per l'alumnat. 
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Departament d’Orientació. Estratègies d'aprenentatge 1. 
 
En aquesta optativa s'entrenen les habilitats, les eines i les estratègies que faciliten l’aprenentatge 
en totes les matèries de l'ESO. També s'exerciten la percepció atenta, el càlcul, la llengua, la 
memòria i el raonament. 
 
 
Departament de Tecnologia. Programació amb Scratch (s’imparteix en català) 
 
Utilitzarem Scratch per crear videojocs, històries interactives, programes, etc... També aprendrem 
com compartir els projectes que desenvolupem amb altres usuaris en línia. L’entorn de treball serà 
senzill i intuïtiu. 
El programa Scratch està basat en el llenguatge de programació LOGO i serveix per aprendre a 
programar a través del joc i l’experimentació, introduint-nos així en el pensament computacional. 
El llenguatge de programació, tot i ser senzill, requereix d’un bon coneixement i interès en les 
matemàtiques, així com de fonaments d’informàtica bàsics. 

 
 

Departament de Tecnologia. Programació amb Scratch (s’imparteix en anglès) 
 

Utilitzarem Scratch per crear videojocs, històries interactives, programes, etc... També aprendrem 
com compartir els projectes que desenvolupem amb altres usuaris en línia. L’entorn de treball serà 
senzill i intuïtiu. 
El programa Scratch està basat en el llenguatge de programació LOGO i serveix per aprendre a 
programar a través del joc i l’experimentació introduint-nos així en el pensament computacional. El 
llenguatge de programació, tot i ser senzill, requereix d’un bon coneixement i interès en les 
matemàtiques, així com de fonaments d’informàtica bàsics. La llengua de l’assignatura serà 
anglès bàsic, d’aquesta manera podrà aprendre Scratch jugant. Let’s play with Scratch! 

 
 

Departament de Llengua Catalana. Lletres de batalla. Reforç. 
 

Et baralles amb les b/v? Vols escriure sobre les teves batalles (contra dracs, companys, 
assignatures…) i no saps com fer-ho? Millora la teva comprensió lectora i expressió escrita i segur 
que els exàmens t’aniran molt millor. 

 
 

Departament de Llengua Castellana. Reforç. 

 
En aquesta optativa es treballarà de manera individual i a l’aula textos de tipologia diversa i de 
temàtica atractiva per a adolescents; al mateix temps treballarem conjuntament amb tots els 
alumnes del grup alguns aspectes de tècnica i recursos de creació lingüística i literària. 
Els objectius són reforçar la competència escrita, fomentar i/o crear l’hàbit lector dels estudiants i 
també despertar actituds positives davant l’escriptura i la lectura. 

 
Departament de Matemàtiques. Reforç.  

Aquesta optativa està enfocada a tot l’alumnat que té dificultats en l’àrea de matemàtiques i vol 
superar-les. Aquesta optativa la cursarà tot l’alumnat que el professorat ho consideri oportú per 
reforçar la matèria. 
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FULL D’ELECCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES 1r ESO Curs 2018-19 
 

Nom de l’alumne/a: .......................................................................................................... 
 

Taller de matemàtiques                                                                 
Introducció a l’alemany                                                                                                           

Introducció al francès                                                                                             

Creació musical amb conjunt instrumental                                                                            

Estratègies d’aprenentatge 1                                                                                                    

Programació amb Scratch en català                                                                                            

Programació amb Scratch en anglès                                                                                                                       

Lletres de batalla. Reforç de català                                                                                           

Reforç de castellà                                                                                                                      

Reforç de matemàtiques                                                                                                                                                                

 
            Numereu les matèries optatives per ordre de preferència (màxima preferència 1). 

 
 Cada quadrimestre es cursarà una matèria optativa. Per tant, dues durant el curs.  

 
 S’intentarà respectar al màxim possible l’ordre de prioritats tenint en compte el nombre de peticions. 

I vetllant per a què tots els grups estiguin equilibrats quant a nombre d’alumnat.  
 

 A 1r d’ESO l’Equip docent assignarà els alumnes que necessitin suport en les àrees 
instrumentals (prèvia documentació dels Centres de Primària i dels resultats de les Competències 
bàsiques del Departament d’Ensenyament) a les matèries optatives de reforç de llengües i 
matemàtiques.  

 
Per tant, tot i haver omplert aquest formulari, es prioritzarà l’assignació d’aquests alumnes a les 
optatives de suport per tal d’ajudar-los a reforçar aquelles matèries bàsiques per a superar el curs.  

................................................................................................................................................ 
 
               Sant Andreu de Llavaneres, ………............................ de setembre de 2018. 

 
Nom i cognoms del tutor legal que signa:.......................................................................... 
 
Document d’identitat: ......................................................................................................... 
 
Signat, 

            

               Lliureu aquest document al tutor/a el dia 12/09/2018 


