
OPTATIVES 1R 
 CURS 20-21

A continuació us fem una proposta de matèries optatives destinades a l'alumnat de 1r d'ESO. Cadascuna

d'aquestes matèries té caràcter anual i una durada setmanal de 2 hores. Escolliu dues matèries, per ordre de

preferència, tot numerant-les.

FRANCÈS

TEATRE

EINES DIGITALS

Pensat per a aquells alumnes de 1r  d'ESO que tenen interès a conèixer el joc dels escacs, encara que no

sàpiguen moure les peces. És una  optativa d'iniciació que permet estimular les capacitats d'aprenentatge.

L'ensenyament del raonament lògic aplicat als escacs serveix per aprendre a prendre decisions, acostumar-se

a preveure les conseqüències abans de fer els actes, despertar la imaginació i educar la voluntat.

El coneixement i la pràctica de les arts han de promoure la reflexió, la conscienciació i l’ús de l’art, amb la seva diversitat

de llenguatges, per convertir-lo en un vehicle per a l’educació en valors i una eina eficaç de transformació i canvi social.

El llenguatge teatral pot ajudar l'alumnat en el seu creixement personal i a desenvolupar estratègies de comunicació

oral i expressió corporal.

 

I N S T I T U T  C I U T A T  D E  B A L A G U E R

ESCACS

Com a centre immers en el projecte GEP (Generació plurilingüe) , creiem  que el coneixement i l’ús de diferents

llengües és una necessitat fonamental alhora que un dret per als ciutadans. El coneixement d’una o més llengües

estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la

millora contínua de l’aprenent.

Es tracta d'utilitzar eines diverses amb la intenció d'aprofundir en la competència digital de l'alumnat, tot posant un

èmfasi especial en les dimensions instruments i aplicacions, i en la comunicació interpersonal i col·laboració. 

Es treballarà en  el domini   de recursos com CANVA, GENIALLY, POWTOON, LUCIDPRESS, ... amb l'objectiu

d'utilitzar-los com a eines d'interacció en les diferents situacions comunicatives pròpies de l'àmbit educatiu.

 

NOM                                               



OPTATIVES 2N 
 CURS 20-21

A continuació us fem una proposta de matèries optatives destinades a l'alumnat de 2n d'ESO. Cadascuna

d'aquestes matèries té caràcter anual i una durada setmanal de 2 hores. Escolliu dues matèries, per ordre de

preferència, tot numerant-les.

ROBÒTICA

Pensat per a aquells/es alumnes de 2n d'ESO que tenen interès a continuar aprofundint en el món dels escacs.

És una  optativa  que permet estimular les capacitats d'aprenentatge. L'ensenyament del raonament lògic

aplicat als escacs serveix per aprendre a prendre decisions, acostumar-se a preveure les conseqüències abans

de fer els actes, despertar la imaginació i educar la voluntat.

En aquesta matèria s'utilitza la robòtica com a inspiració per a crear idees, resoldre problemes i programar els robots

per tal que desenvolupin les missions encomanades. També s'aprofiten els coneixements de robòtica per participar en

el concurs  First Lego League on, a més de robòtica, s'ha de desenvolupar un projecte científic.

ESCACS

Com a centre immers en el projecte GEP (Generació plurilingüe) , creiem  que el coneixement i l’ús de diferents

llengües és una necessitat fonamental  i un dret per als ciutadans. El coneixement d’una  o més llengües

estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la

millora contínua de l’aprenent.  L'optativa és de continuïtat, es recomana a aquells/es alumnes que ja l'han fet a 1r .

Amb la voluntat d'aprofundir en la competència digital i lingüística de l'alumnat, es proposa la creació d'una revista que

esdevingui el mitjà de comunicació propi i identificatiu del centre .  Per a la seva  elaboració  s'empraran eines digitals.

FRANCÈS

REVISTA

I N S T I T U T  C I U T A T  D E  B A L A G U E R

NOM                                                                               GRUP



OPTATIVES 3R 
 CURS 20-21

A continuació us fem una proposta de matèries optatives destinades a l'alumnat de 3r d'ESO. Cadascuna

d'aquestes matèries té caràcter anual i una durada setmanal de 2 hores. Escolliu tres matèries, per ordre de

preferència, tot numerant-les.

ROBÒTICA

Es pretén   que els   alumnes siguin competents en l’àmbit científic   per entendre els fenòmens   processos   fisicoquímics  i

biològics de la vida quotidiana .

Donar  eines  que els permetin desenvolupar una visió crítica  davant els reptes que  presenta la ciència en el món actual.

Treballarem : les lectures i recerca d’articles científics divulgatius (anglès, català i castellà);vocabulari científic ; ús i aplicació

del mètode científic; documentals científics; petites investigacions...
 

En aquesta matèria s'utilitza la robòtica com a inspiració per a crear idees, resoldre problemes i programar els robots

per tal que desenvolupin les missions encomanades. També s'aprofiten els coneixements de robòtica per participar en

el concurs  First Lego League on, a més de robòtica, s'ha de desenvolupar un projecte científic.

EN CLAU DE CIÈNCIA

Com a centre immers en el projecte GEP (Generació plurilingüe) , creiem  que el coneixement i l’ús de diferents

llengües és una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a

més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua

de l’aprenent.  L'optativa és de continuïtat, es recomana a aquells/es alumnes que ja l'han fet a 2n .

FRANCÈS

I N S T I T U T  C I U T A T  D E  B A L A G U E R

NOM                                                                               GRUP

ENTREPRENEURSHIP

Matèria optativa en llengua anglesa plantejada en dues parts: d’una banda l’alumnat haurà de dissenyar una idea empresarial

viable, tenint en compte negocis amb funció social, tot emprant les tècniques de tractament de dades adequades, la llengua

anglesa i el treball en equip. S’haurà de fer el “Business Plan” (estudi de mercat, pla de màrqueting, pla financer i altres

conceptes  econòmics) i fer-ne la presentació. D’altra banda, haurà d’identificar les competències, els interessos i les actituds

envers la feina per poder prendre decisions i elaborar el propi itinerari formatiu i professional.

CULTURA CLÀSSICA
Som grecs, som romans. Un passat ben present. 
 Qui eren els grecs i els romans? On i quan van viure? Quina és la seva història? Quina llengua parlaven? Què menjaven? Com es

vestien? Com es divertien? En quines ciutats vivien? En quins déus creien? Com s’expressaven? Què pensaven, sentien o feien?

Què farem? Viatjarem al passat grec i romà amb l’objectiu de fer-nos conscients del nostre present clàssic. Visitarem els escenaris de

la seva (nostra) història. Aprendrem la seva llengua, ens vestirem, menjarem, jugarem, ens divertirem, venerarem els déus i imitarem

l’art dels grecs i els romans.

Com ho farem? Confeccionarem rutes turístiques i mapes històrics, tallers d’escriptura, cuina, vestimenta, jocs, pintura i mitologia.


