
Matèries optatives 3r d’ESO curs 22-23

Teatre S’aixeca el teló III Llengua Quadrimestral

Breu descripció:
Si t’agrada actuar, t’apassiona el món de l’espectacle i vols viure l’experiència d’interpretar ,
dirigir, crear, fer els decorats, maquillatge, llums,... i, en definitiva, conèixer els secrets
d’aquest art i descobrir la màgia del teatre, aquesta és la teva optativa!

Continguts:

● El gènere dramàtic i els seus elements.
● Treballar la veu i l’expressió corporal.
● Aprofundir en el treball de creació de personatges i improvisacions.
● Treballar sobre textos teatrals.
● Començar a tenir consciència d’altres elements escènics (llum, escenografia,

música...).
● Fer un treball escènic davant del públic.

Dirigit a:
Aquesta optativa va adreçada a tothom qui vulgui millorar la seva expressió oral i escrita i
estigui interessat pel món del teatre.

Periodisme Digital Llengua Quadrimestral

Breu descripció:
Amb aquest taller us convertireu en autèntics periodistes i, segons el mitjà que més us
agradi, podreu crear un bloc, un diari, un programa de ràdio o un de televisió.

Per poder veure com ho fan les persones professionals en el món de la informació en tots
els àmbits, visitarem uns estudis de ràdio i uns de televisió.

Continguts:
Com a professionals del periodisme, haureu de tenir en compte l’objectivitat, la correcció
lingüística, la recerca i el contrast de la informació per poder reconèixer les notícies falses.
A més a més, recordeu que ha de ser ben entretingut i original perquè heu de captar
l’atenció del major nombre de lectors, oients o espectadors possibles.

Dirigit a:

Si t’agrada el món de la ràdio, la televisió, les xarxes socials, l’actualitat, la premsa rosa…. i
en definitiva, conèixer les interioritats dels mitjans de comunicació, aquesta és la teva
optativa!
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Dibuix Artístic Artística - Dibuix Quadrimestral

Breu descripció:
En aquesta optativa es volen transmetre els recursos que es fan servir per concretar
damunt del paper formes, volums, llums i ombres. Ho farem a partir de diferents materials:
llapis, carbó, ceres…

Continguts:
Representació graficoplàstica de la realitat i de les idees.
Ús eficient de la terminologia, els materials, les eines i els procediments propis de la
matèria.
Aproximació als conceptes fonamentals de la teoria de l'art i a les obres rellevants del
patrimoni artístic de diferents moviments, estils i autors.
Recerca, experimentació i valoració de solucions creatives en les concrecions plàstiques.
Valoració reflexiva i crítica envers les realitzacions pròpies i les dels companys.

Dirigit a:
A tot l’alumnat interessat en les arts plàstiques

Francès III Idiomes Anual

Breu descripció:
En aquesta optativa començaràs a aprendre a comunicar-te en una nova llengua.

Continguts:
Seràs capaç de donar informacions personals sobre tu i de preguntar als altres, de parlar
dels teus gustos, de la teva família, del lloc on vius, etc…

Dirigit a:
Tothom qui estigui interessat a aprendre una nova llengua estrangera.
.

Robòtica 3 Tecnologia Quadrimestral

Breu descripció:
El curs anterior, dins de l’assignatura de "Robòtica" vam construir una base motriu bàsica a
la que li vam acoblar tots els sensors disponibles: de proximitat, de gir, de contacte i òptic. A
més de construir la part mecànica del robot vam aprendre els principis bàsics de la
programació del robot a través de l’entorn de LEGO.
Si et segueix interessant el treball amb robots et convidem a fer aquest segon nivell de
robòtica.
Durant el quadrimestre, treballarem en profunditat la programació del robot LEGO
Mindstorms EV3 per tal d’aconseguir resoldre reptes complexos. Construirem els programes
més adequats per aconseguir-ho en el menor temps possible utilitzant la unitat motriu
bàsica.

Continguts:
Repàs de projectes bàsics de programació. Estructures condicionals. Utilització d’operadors
i variables. Creació de blocs de programació personalitzats.
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Dirigit a:
Si t’agrada la robòtica i t’has quedat amb ganes d’aprendre més, si t’imagines coses que els
robots podrien fer per nosaltres… no dubtis en apuntar-te a aquesta matèria. Ens ho
passarem molt bé i aprendrem a treballar amb els dispositius del futur.

Having Fun Educació Física Quadrimestral

Breu descripció:
Els darrers anys cada vegada veiem més gent que corre. Tu t’ho has proposat? En aquesta
optativa aprendreu a com entrenar-vos per córrer una cursa de 5km.

Continguts:
● Tècnica de carrera.
● Anàlisi de la teva tècnica de cursa.
● Estudi de diferents sistemes d’entrenament.
● Planificació d’un entrenament per córrer una cursa de 5km.
● Recuperació activa després d’entrenar.
● Hidratació i alimentació.

Dirigit a:
Tot aquell alumnat que li agrada l’activitat física i que li agradaria aprendre sobre sistemes
d’entrenament i preparar-se una cursa de 5km.

Química al Laboratori Ciències Experimentals Quadrimestral

Breu descripció:
Es proposa un assortit de pràctiques que permetran usar bona part dels equips d’un
laboratori de química, ajudant a desenvolupar diverses habilitats com la capacitat
d’observació, la meticulositat, la prudència... a partir dels reptes que es plantejaran.

Continguts:
Optativa totalment pràctica on es realitzaran diverses i variades experiències com per
exemple:

● anàlisi de tintes
● fabricació de bengales
● anàlisi d’aliments
● obtenció de perfums…

Dirigit a:
Alumnes que gaudeixin vestint bata blanca i ulleres!

School of Rock Artística - Música Quadrimestral

Breu descripció:
T'agrada la música? Vols tocar en grup? Ara tens la oportunitat. Has après a tocar una mica
la guitarra? Si saps tocar un instrument ja és hora de treure-li partit. Si no en saps no passa
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res, pots cantar, fer de tècnic de so…Muntarem una banda, triarem repertori, aprendrem a
buscar partitures i adaptar-les a les nostres necessitats, enregistrar en un petit estudi
casolà, utilitzar la taula de so, i si tot va bé, finalment podrem fer un concert.

Continguts:
Aquesta optativa va dirigida a aquells/es alumnes que desitgin aprendre a tocar en grup,
aportant el seu granet de sorra. No cal experiència prèvia

Dirigit a:
Tots els alumnes als que els agradi la música i vulguin gaudir interpretant amb els
companys.

Emprenedoria Socials Quadrimestral

Breu descripció:
Descobrirem i ampliarem el coneixement de les diferents professions i camps ocupacionals,
per tal d’elaborar un itinerari acadèmic-professional coherent, que respongui adequadament
a les teves aptituds, interessos i valors.
També farem referència als conceptes bàsics del treball, així com el procés que cal seguir
per a la recerca de feina.

Continguts:
●     L'ocupabilitat.
●     L'esperit emprenedor.
●     La carrera professional i la formació laboral.
●     El mercat laboral.
●     El treball per compte d'altri.

Dirigit a:
Dirigit a alumnes que tinguin curiositat per al món empresarial i principalment a aquells/es
que vulguin orientar-se cap un Batxillerat Social - Econòmic, un Cicle Formatiu
d’Administració o Comerç

Cultura Clàssica Socials Quadrimestral

Breu descripció:
Elaboració d’un curtmetratge sobre una ficció guionitzada pel propi alumnat. La temàtica de
la història narrada haurà d’estar relacionada amb el context històric i cultural que van viure
els romans de l’antiga Roma.

Continguts:
● Pensarem l’argument del curtmetratge.
● Construirem el caràcter dels diferents personatges.
● Escriurem els diàlegs i elegirem els espais on gravar.
● Rodarem el curtmetratge.
● Editarem el curtmetratge.
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Dirigit a:
A tot l’alumnat amb interès pel món clàssic i l’actuació.
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