
 

OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES    
3r ESO  
Curs 19-20 
 
 

NOM I COGNOMS_____________________________ GRUP________ 
 
 

 

 
Ordre 
 

 
Codi 
 

 
Títol del crèdit 
 

 
Àrea 
 

 
Nivell 
 

 D17 Il·lustrem un conte  
Català 
Expressió Iniciació 

 D28 El club de los periodistas Castellà Iniciació 

 D18 Què es cuina al laboratori? Naturals Iniciació 

 B46 
B45 

Francès III 
Francès IV 

Francès Ampliació 

 D21 El laberint dels clàssics Clàssiques Iniciació 

 D19 Parlem en alemany Llengües 
Estrangeres 

Iniciació 

 D15 Fem un musical  Música Iniciació 

 D36 Revista Vilanews Català Iniciació 

 D22 Ètica i cinema Socials 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 algunes CB de cursos anteriors. 
• Per cursar la matèria optativa de Francès III s’ha d’haver cursat Francès II el curs 

anterior. 
• Les matèria optativa FEM UN MUSICAL s’haurà de realitzar els tres trimestres. 

No es permetran canvis durant el curs. Es prioritzaran les primeres opcions.  
• 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 



 
DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES 

3r ESO 
 
Il·lustrem  un conte     (Català i Expressió) 
Deixa volar la teva imaginació i la teva creativitat artística. Amb aquesta matèria 
podràs crear el teu conte tant a nivell gràfic com escrit. 
 
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!  
 
Què es cuina al laboratori?    (Naturals) 
Crèdit amb propostes pràctiques que intenta explicar tècniques experimentals 
bàsiques que es relacionen transversalment amb la ciència. La dinàmica serà un 
experiment cada una o dues sessions amb una petita introducció teòrica. 
 
Francès III       (Francès) 
Per desenvolupar un segon idioma estranger incidint en els aspectes 
comunicatius més pràctics, treballant l’expressió i la comprensió oral i escrites. 
Cal haver cursat anteriorment dos crèditsde Francès. 
 
Francès IV       (Francès) 
Perfeccionar el segon idioma estranger i desenvolupar-ne els aspectes 
comunicatius més pràctics, treballant l’expressió i la comprensió orals i escrites. 
Cal haver cursat anteriorment tres crèdits de Francès 
 
El laberint dels clàssics    (Clàssiques) 
Un viatge per la Grècia Clàssica i l’antiga Roma, des de l’Olimp fins a Hades. 
Aleaiacta est! 
 
Parlem en alemany!     (Llengües Estrangeres) 
Vols iniciar-te en l’alemany, el segon idioma més parlat de la Unió Europea? 
Descobriràs que amb pocs coneixements bàsics et podràs comunicar en alemany 
i alhora passar-ho molt bé.  
       
Fem un Musical      (Música) 
La música augmenta la intel·ligència, el llenguatge, la memòria, la creativitat...Si 
vols expressar i fer emocionar amb la música, el teatre i el ball vine a fer el 
musical que representarem a final de curs. Aquesta optativa l’hauràs de realitzar 
els tres trimestres i no podràs canviar. 
  
La Revista Vilanews     (Català) 
Vols col.laborar i redactar noves seccions de la revista Vilanews? En aquest crèdit 
coneixeràs com es realitza una revista i participaràs activament en la seva edició. 
 

Ètica i cinema      (Socials)  
Coneix-te a tu mateix i com et relaciones amb els altres a partir del cinema. 
T’implicaràs i et sentiràs protagonista d’unes quantes pel·lícules. 


