DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 3r d’ESO
FRANCÈS

Aquesta optativa permetrà ampliar el lèxic i els conceptes gramaticals bàsics de llengua francesa
assolits a 1r i 2n d’ESO a través de textos escrits i activitats interactives. Això ens permetrà una
expressió oral i escrita molt més elaborada.
Aquesta matèria té continuïtat a 4t d’ESO, i es pot seguir estudiant a 1r de Batxillerat. Els alumnes
que la cursen al llarg de tota la secundària poden adquirir un nivell A2 de l’EOI.

ALEMANY

L’optativa d’alemany a 3r d’ESO està plantejada com a continuïtat de l’optativa d’alemany a 1r i 2n.
L’objectiu d’aquesta optativa és ampliar els coneixements bàsics introduïts a 1r i 2n i consolidar-los
a nivell oral i escrit.
Aquesta matèria té continuïtat a 4t d’ESO, i es pot seguir estudiant a 1r de Batxillerat. Els alumnes
que la cursen al llarg de tota la secundària poden adquirir un nivell A2 de l’EOI.

HORT

L’optatitva d’hort té com a objectiu principal condicionar un terreny a fi de transformar-lo en un hort
i cultivar-lo al llarg del curs. Es realitzaran tasques bàsiques d’horticultura com ara plantar, adobar
amb adobs orgànics i minerals, productes fitosanitaris, podar, regar...
En aquesta optativa s’integren coneixements d’altres àrees: mesures i càlculs, productes de l’horta
tradicional i importats o condicions òptimes de creixement vegetal, entre altres.

EMPRENEDORIA

Aquesta optativa permetrà proporcionar tots els coneixements per tal que l’alumne pugui elaborar
un pla de creació d’una empresa. Per aconseguir aquest objectiu es dissenyarà un itinerari formatiu
i laboral, s’estudiaran els trets de personalitat del futur emprenedor i es permetrà l’elaboració d’un
currículum i d’una carta de presentació.

CULTURA
CLÀSSICA

Aquesta optativa permetrà estudiar, a través de diferents pel·lícules ambientades en temps de grecs
i romans, la cultura i la civilització grecoromana en els seus diferents àmbits: història, cultura, religió,
realitzacions artístiques i arquitectòniques, vida quotidiana, política i oci.

FEM DE
REPORTERS

Aquesta optativa està adreçada a tots els alumnes que vulguin conèixer el món de la ràdio i la
premsa escrita. Aprendrem el vocabulari bàsic d’aquests mitjans de comunicació, l’estructura i les
característiques dels textos orals i escrits.
Combinarem l’elaboració de la revista ‘Argot’ amb la creació de pistes radiofòniques per a PV Ràdio.

ROBÒTICA AMB
SCRATCH I
ARDUINO

En aquesta matèria optativa es treballarà la introducció a la programació i al control d’elements
automàtics mitjançant la plataforma Arduino i el llenguatge de programació S4A (Scratch for
Arduino). En aquesta matèria implementarem coneixements d’electrònica i de tecnologies de la
comunicació a la realització de petits projectes pràctics com: control d’un semàfor, una casa
domòtica, el control d’un hivernacle...

OBJECTIU
CANGUR!

La matèria optativa està dirigida a tots els alumnes que normalment es presenten a les proves
Cangur o participen en la Copa Cangur per grups. L’objectiu és millorar les estratègies de resolució
de problemes. També és un crèdit per a alumnes que tenen ganes de resoldre problemes de
matemàtiques, bé perquè gaudeixen amb nous reptes, bé perquè tenen un bon nivell de
matemàtiques. No necessiten material específic, només ganes d’aprendre estratègies de resolució
de problemes aritmètics, geomètrics, algebraics, etc.
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