
       

FULL DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES DEL 1R TRIMESTRE DE  3r D’ESO CURS 17-18 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A: ...................................................................................... CURS i GRUP ( 2016-17):............ 

 

TÍTOL MATÈRIA DESCRIPCIÓ PUNTS 

Lectura Llengua Castellana Consolidació de l’hàbit de la lectura iniciat a 1r i 2n. d’ESO.  

Bien dit Francès 
Consolidació i ampliació dels coneixements bàsics del francès (nivell A1-A2.1), 
incidint especialment en l’ús de la llengua oral. 

 

 

La Ciència al Laboratori Ciències 
Estudiarem i experimentarem tal com ho fan els científics, ens farem preguntes, 
intentarem resoldre-les amb   petites investigacions, experiments i aprendrem 
com la ciència arriba a conclusions i fa progressar el coneixement. 

 

Llenguatges de 
programació  

Tecnologia 
Introducció als llenguatges de programació informàtics (Scratch, processing,...) 
que ens permetran programar animacions i jocs i controlar petits robots. 

 

 

Grecs i romans, els 
catalans d’abans 

Cultura clàssica 
Descobrir el coneixement sobre la contribució del món clàssic a la civilització 
occidental en els àmbits literari, artístic, cultural i científic perquè reconeguin i 
valorin críticament alguns elements comuns provinents del món clàssic. 

 

Geometria natural Visual i plàstica 
L’objectiu de l’optativa és saber dibuixar i dissenyar mitjançant la geometria la 
natura que ens envolta. 

 

 

Els esports de raqueta Educació Física 
L’objectiu d’aquesta optativa és l’aprenentatge dels principals fonaments tècnics 
i tàctics dels esports de raqueta, així com les principals regles del joc. 

 

 

Conjunt instrumental II Música 
Estudi de partitures amb diferents estils (rock, hip-hop,new age,funky,..) i amb 
diferents instruments. 

 

 

Disseny i impressió en 
3D 

Tecnologia 

Què és la impressió en 3D? Com funciona? Què podem fer amb una impressora 
3D? Coneixeràs el programari de disseny en 3D i crearàs els teus propis models. 
Prepara't per imprimir! 

 

 

La direcció del centre es reserva el dret de modificar la distribució trimestral de Matèries optatives en funció de l’organització del centre. 

Aquest full s’ha de fer arribar a l’institut abans del dijous 7  de setembre. 

Signatura del pare mare o tutor:          Signatura de l’alumne/a: 

 



     
  

MATÈRIES OPTATIVES 3r. ESO CURS 17/18.  FULL INFORMATIU 

 

 INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL FULL DE TRIA DE LES MATÈRIES OPTATIVES: 

 

Les Matèries Optatives són matèries que l’alumne pot triar. Impliquen 2 hores a la setmana i duren un 

trimestre, serveixen per iniciar, reforçar o  ampliar la resta de  matèries que es fan i la seva nota 

s’inclou en la part optativa del currículum 

1. Per fer l’elecció de les Matèries Optatives és convenient que l’alumne i els pares valorin junts quines 

són les seves necessitats i els seus interessos. 

2. En el full de tria, l’alumne fa l’elecció de la Matèria Optativa que farà durant el primer trimestre. Al 

llarg del curs es farà la tria de les Optatives del 2n i 3r trimestres. 

3. Cal que numereu en l’apartat de PUNTS les Matèries Optatives posant l’1 a la Matèria que més us 

interessa, el 2 al següent i així successivament fins que totes les optatives tinguin un número (de l’1 

al 9). 

4. Els alumnes que vulguin escollir l’opció de Francès l’han haver fet a 2n. ESO marcaran amb un 1 

l’optativa de Francès i faran obligatòriament els 3 trimestres aquesta optativa. 

 

L’oferta de Matèries Optatives pot sofrir modificacions per canvis a nivell d’organització. Aquestes 
modificacions seran comunicades als alumnes. 

De qualsevol manera, la tria de Matèries Optatives serà revisada pels tutors/res i professors/es per tal 
que sigui correcta i coherent. 

El full de la tria de les matèries optatives ha de ser retornat, degudament omplert, abans del dijous 7 
de setembre a la Consergeria del centre. 

 


