OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
1r ESO
Curs 17-18
NOM I COGNOMS______________________________GRUP_______
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Els alumnes que no han superat les CB de 6è se’ls assignarà directament
una matèria optativa PIM (Programa Intensiu de Millora).
S’assignaran dues matèries optatives segons ordre de prioritat sempre que
sigui possible.
Signatura pare/mare/tutor

DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES
1r ESO
La màgia de les paraules
(Català)
Introducció als principals tipus de textos (narratiu, descriptiu,...) incidint en
el seu aspecte pràctic.
Premiers pas
(Francès)
Per començar a aprendre una nova llengua estrangera, el francès. Faràs els
primers passos que t’ajudaran a comunicar-te amb persones d’altres països.
Festes i costums a Catalunya
(Socials)
Amb l’estudi d’aquesta matèria, els alumnes podran conèixer i entendre
millor el propi àmbit cultural, l’origen de les festes, tradicions i costums a
Catalunya.

Petites investigacions
(Naturals)
Ens proposarem petites investigacions per reforçar i ampliar coneixements
científics.
Disseny i construcció d’un objecte
(Castellà)
Seguint els passos del procés tecnològic construirem objectes treballant
amb materials diversos.
Música viva
(Música)
Per poder explorar diferents aspectes de la música expressant-te i gaudint.
Gamificació, jocs de ciències
(Castellà)
Ens aproparem a les ciències des del joc, tant emprant la creació de jocs
amb materials físics com en suport tecnològic.
Resolució de problemes I
(Matemàtiques)
Desenvolupar estratègies de raonament, anàlisi i resolució de problemes
matemàtics de diferents tipologies.
Somos redactores
(Castellà)
En aquesta optativa crearem una revista per a la classe , amb diferents
activitats, que ens permetrà donar curs a la vostra imaginació i creativitat.
Amb el vostre treball i la vostra motivació aconseguirem fer, units, grans
avenços en el món de l'escriptura, el periodisme i la literatura. La revista
constarà de quatre apartats : literatura, cultura, art i passatemps.

