DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 1r d’ESO
APRENDRE A
APRENDRE

Optativa de reforç de l’àmbit lingüístic
La finalitat d’aquesta optativa és oferir pautes d’orientació, tècniques d’organització i mètodes
d’aprenentatge per tal de millorar el domini de la llengua catalana i castellana. Treballarem
l’atenció, la concentració, la memòria, la comprensió i l’expressió escrita.

MATEMÀTIQUES
APLICADES A
L’ENTORN

Optativa de reforç de l’àmbit matemàtic
Aquesta optativa està pensada per reforçar coneixements matemàtics necessaris per a la vida
quotidiana. Treballarem el càlcul, la resolució de problemes i el raonament matemàtic, entre
altres aspectes. Matèria adreçada a aquells alumnes que no han superat les Competències
Bàsiques de 6è de primària.

FRANCÈS

Optativa d’iniciació de francès
En aquesta optativa els alumnes aprendran a comunicar-se en francès en situacions de la vida
quotidiana. Treballarem estructures simples i molt útils que ens ajudaran a descobrir els
elements comuns que el francès té amb el castellà i el català. Tot esforç per aprendre un idioma
obre moltes portes en el futur. Aquesta matèria tindrà continuïtat a 2n, 3r i 4t d’ESO per tal de
poder acreditar un nivell A2 de l’EOI.

ALEMANY

Optativa d’iniciació d’alemany
L’optativa d’alemany a 1r d’ESO està orientada a oferir als alumnes un primer contacte amb la
llengua alemanya i la seva cultura. Treballarem vocabulari bàsic i expressions habituals a l’hora
de presentar-nos, anar a comprar, els nombres, l’hora, etc. Aquesta matèria tindrà continuïtat a
2n, 3r i 4t d’ESO per tal de poder acreditar un nivell A2 de l’EOI.

HORT

Optativa d’iniciació
Aquesta optativa permetrà els alumnes aproximar-se al cicle vital de les plantes en tres medis
diferents: l’hort, el jardí i l’arboretum (laboratori d’arbres). Es tracta d’una matèria manipulativa
en què aprendrem tècniques de sembra, plantació, reproducció, poda, reg, adobs, tractaments.
L’objectiu és conèixer, diferenciar i classificar els diferents cultius, arbustos i arbres a través de
l’observació diària de la seva evolució i les feines que requereixen en cada estació.
Optativa d’iniciació
Aquesta optativa permetrà els alumnes aprendre el llenguatge Scratch, que és un llenguatge
que permet crear històries interactives, simulacions, personatges i jocs per a ordinador.
Començarem resolent petits reptes, per introduir-nos al programari i, mica a mica, deixarem anar
la imaginació per desenvolupar, des de zero, una història, una animació o un joc amb els
personatges que cadascú haurà creat. I a més, practicarem anglès!
Optativa d’iniciació
En aquesta optativa els alumnes realitzaran diversos tallers de manualitats. Pintarem fustes,
desmuntarem objectes, retallarem papers, cosirem plàstics i cartrons i farem tota mena de
transformacions que se'ns acudeixin per aconseguir que els objectes que ja no utilitzem tornin a
dir alguna cosa a qui passa i se'ls mira.
Optativa d’iniciació

PROGRAMEM
AMB SCRATCH

MANS ENLAIRE

RELATS DE
MITOLOGIA

SONAESCOLA XL

Aquesta optativa permetrà els alumnes conèixer els mites més importants de les civilitzacions
antigues. Podrem veure com la mitologia ha persistit en la cultura occidental i despertarem
l’interès als alumnes per saber quins han estat els déus i els herois més importants de l’antiguitat
clàssica.
Optativa d’iniciació al conjunt Instrumental de guitarres (s’ofereix al 2n quadrimestre)
Sessions d'aprenentatge instrumental en grup per tal d'assolir un grau d'autonomia bàsica que
permeti la interpretació d'un repertori musical atractiu i significatiu.
Treballarem la funció melòdica i l’acompanyament harmònic per aconseguir acompanyar
cançons a partir de pautes donades. Aquesta optativa és part d’una col·laboració amb l’Escola
Municipal de Música d’Igualada i dona continuïtat al Sona Escola de les escoles de primària.
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