
OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES               
1r ESO    
Curs 19-20 

 

NOM I COGNOMS______________________________GRUP_______ 

 
 
 

 
Ordre 
 

 
Codi 
 

 
Títol del crèdit 
 

 
Àrea 
 

 
Nivell 
 

 D12 Introducció  a l’italià Català Iniciació 

 910 Enigmes matemàtics Matemàtiques Iniciació 

 C79 Ètica i cinema Socials Iniciació 

 D23 Juga i descobreix Vilanova Socials Iniciació 

 D24 Play sports, learn English Anglès Iniciació 

 D03 “Gamificació”: jocs de ciències Naturals Iniciació 

 D26 ¿Jugamos? Castellà Iniciació 

 D27 Aplicacions informàtiques  Tecnologia Iniciació 

 D28 El club de los periodistas  Castellà Iniciació 

 C18 Premiers pas Francès Iniciació 

          
                                                      

• S’han de numerar totes les matèries optatives per ordre de prioritat: 1, 2, 3,... 
• Es podrà assignar una matèria optativa de forma automàtica a l’alumnat que no ha 

superat alguna CB de primària.  
• En els altres casos, s’assignaran TRES matèries optatives diferents, una per cada 

trimestre, segons ordre de prioritat, sempre que sigui possible. 
                                                                             
                                                          
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Signatura pare/mare/tutor 



 
DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES 

1r ESO 
 

Introducció  a l’italià     (Català) 
Vine a fer-ne un tastet i descobreix les regles bàsiques, així com la fonètica i gramàtica 
imprescindibles per començar amb bon peu amb aquesta llengua. L’italiano è facile! 
  
Enigmes matemàtics     (Matemàtiques) 
Desenvoluparem estratègies de raonament, anàlisi dels enigmes matemàtics, així com la  
resolució de problemes de diferents tipologies. 
 
Ètica i cinema         (Socials) 
T’agrada el cinema? Saps que moltes pel·lícules contenen missatges que ens ensenyen? 
Acompanya’ns i ho descobrirem junts 
 
Juga i descobreix Vilanova    (Socials) 
A partir de jocs i activitats diverses, descobriràs i aprendràs noves coses de Vilanova. 
Treballaràs molts aspectes de la teva ciutat utilitzant mapes, jocs, vídeos, entrevistes...  
 
Play sports, learn English    (Anglès) 
Practicarem activitat física mitjançant diferents esports i amb incidència especial en les 
activitats d’expressió corporal. Gaudirem de la pràctica esportiva alhora que reforçarem la 
llengua anglesa.  
 
Gamificació, jocs de ciències    (Experimentals) 
Ens aproparem a les ciències des del joc, tant emprant la creació de jocs amb materials 
físics com en suport tecnològic. 
 
¿Jugamos?       (Castellà) 
Ben segur que et vénen ganes de jugar quan ets a la classe. Ara tens l’oportunitat de 
practicar-ho desenvolupant les teves habilitats lúdiques, creatives i d’autonomia personal.  
 
Aplicacions informàtiques    (Tecnologia) 
Coneixeràs què és un sistema informàtic identificant els seus components. Utilitzarem les 
aplicacions bàsiques que incorpora el DRIVE del Google per realitzar amb eficiència els 
treballs. 
 
El club de los periodistas     (Castellà) 
T’agradaria descobrir com es treballa als mitjans de comunicació?A “El club de los 
periodistas” ens posarem a la pell d’un presentador, d’un reporter, d’un càmera..tot 
utilitzant els recursos digitals. Anima’t!  
 
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. 
 
 


