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Matèries optatives de 3r 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 fa la mitjana.
A continuació, podeu informar-vos del contingut general de cada matèria.
Departament de Llengua Catalana. Mediació.
En aquesta optativa treballarem situacions de conflicte: Analitzarem les causes, els
seus protagonistes i les conseqüències. Alhora buscarem les diferents maneres de
solucionar aquestes situacions.
Treballarem què és un conflicte i les emocions relacionades amb aquest i, a més,
farem simulacions pràctiques de conflictes.
Si tens interès per reconèixer emocions i saber gestionar-les, aquesta optativa et serà
de gran utilitat!!!
Departament de Llengües Estrangeres. Learning through Lyrics.
És una optativa adreçada a aquells alumnes interessats en millorar i aprofundir la
comprensió i expressió oral de la llengua anglesa.
Departament de Llengües Estrangeres. Francès.
Aquesta optativa anual és una continuació de la de 2n d’ESO, aprofundint en tots els
àmbits lingüístics i culturals tractats a 2n i en el coneixement del funcionament de la
llengua i del seu aprenentatge. S’introdueix l’alumne/a a la lectura en francès. Es
pretén millorar la comprensió i expressió escrita i oral.
S’inicia l'intercanvi epistolar amb els alumnes d’un institut francès. Es realitza alguna
activitat cultural fora del centre, com ara la sortida a Collioure.
Departament de Llengües Estrangeres. Cultura Clàssica.
En aquesta assignatura intentarem oferir als/a les alumnes una visió general de la
petjada que el món grecoromà ha deixat en la nostra cultura, tant des del punt de vista
patrimonial com des del científic i humanístic. Dedicarem una bona part del curs a
estudiar alguns dels mites grecs i romans més importants, com ara la guerra de Troia,
els viatges d’Ulisses, Hèrcules, Ròmul i Rem, etc. I com s’han mostrat en films i altres
mitjans.
Departament de Ciències Socials. Emprenedoria.
La matèria optativa d'Emprenedoria de 3r ESO representa una oportunitat per a què
l'alumne pugui conèixer aspectes del mercat laboral, el món de l'empresa i l'economia i
també habilitats lligades a la iniciativa emprenedora i al projecte d'empresa.
Departament d’Orientació. Després de l’ESO.
Aquesta optativa explora les característiques de cada alumne (autoconeixement),
informa de les diferents opcions acadèmiques i professionals, permet que cada alumne
relacioni les seves característiques personals amb els diferents perfils professionals i
introdueix els alumnes en el món laboral, incidint especialment en les estratègies per a
cercar feina.

1

Institut Llavaneres
ESO i batxillerat
http://www.iesllavaneres.net

Passeig del Perelló, 2
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Telèfon: 93 792 69 94
Fax:
93 795 20 79
e-mail:iesllavaneres@iesllavaneres.org
Twitter: @iesllavaneres

Departament d’Expressió. 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.
Departament d’Expressió. Crea l’stop motion d’un còmic.
L’stop motion és un art i un mitjà de comunicació. El mitjà del còmic conté uns valors
didàctics dels quals ens en podem servir per afavorir les competències de l'alumnat.
Treballarem el còmic amb la tècnica de l’stop motion per a editar un vídeo.
En aquesta optativa treballarem els diversos aspectes de l’stop motion i el còmic,
d’aquesta manera l’alumne obtindrà nous coneixements sobre aquest nou llenguatge.
Una de les sessions setmanals caldrà realitzar-la a l’aula d’informàtica.
Departament de Tecnologia. Revista.
Els alumnes hauran d’organitzar-se per dur a terme el manteniment de la revista de
l’intitut en format digital. Hauran de realitzar tasques com: decidir i escriure els articles
que es publiquen, fer de reporters de les activitats que realitzen a l’institut, fer la tria de
fotografies i el disseny de la publicació…
Paral·lelament es treballarà amb la idea de publicar una revista en format paper al final
del quatrimestre.
Departament de Tecnologia. Disseny Assistit per Ordinador.
(s’imparteix en anglès).
Aquesta optativa de tecnologia introdueix el disseny assistit per ordinador i la utilització
d’eines de dibuix en dues dimensions i tres dimensions. Es farà ús de les eines de
disseny assistit per ordinador per tal de representar gràficament objectes en almenys
dues dimensions amb el programa QCAD i també conceptes bàsics per elaborar
dibuixos en tres dimensions amb el programa SketchUp. La llengua de l’assignatura
serà anglès bàsic, d’aquesta manera serà més fàcil aprendre a dissenyar per
ordinador.
Departament d’Educació Física. Esports amb implements.
Des del departament d’educació física proposem la realització d’esports amb
implements per a l’optativa del curs.
Els esports amb implements són tots aquells en què es requereix un element extern
(material) per la realització d’aquest. Les pilotes no es consideren un implement!
Els esports / activitats que treballarem en el transcurs de l’optativa són: beisbol,
hoquei, bàdminton, tamborí, malabars…
L’objectiu establert és conèixer i/o aprofundir els continguts d’aquests esports:
elements tècnics i tàctics, normativa, història, etc.
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FULL D’ELECCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES 3r ESO. Curs 2018-19.
Nom i Cognoms de l’alumne/a: .............................................................................
El curs passat vas cursar la matèria de francès? (SÍ, NO) ...................................
Els alumnes que van cursar la matèria de francès durant el curs 2017-18 no han de triar entre
les optatives següents.

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

Mediació
Learning through lyrics
Cultura Clàssica
Emprenedoria
Després de l’ESO
Creació musical amb conjunt instrumental
Crea l’stop motion d’un còmic
Revista
Disseny assistit per ordinador
Esports amb implements














Cada quadrimestre es cursarà una matèria optativa, llevat del cas del Francès que és
anual.



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.

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

Lliureu aquest document al tutor/a el dia 12/9/2018
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