OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
1r ESO
Curs 20-21

Codi

Títol del crèdit

Àrea

Nivell

C82 Et coneixes? I

Orientació

Iniciació

D31 Concurs de Booktubers!

Català

Iniciació

C79 Ètica i cinema I

Socials

Iniciació

D23 Juga i descobreix Vilanova

Socials

Iniciació

D24 Play and learn English I

Anglès

Iniciació

D03 Gamificació: jocs de ciències

Naturals

Iniciació

D26 ¿Jugamos?

Castellà

Iniciació

D35 Eines 2.0 I

Català

Iniciació

C83 Juguem amb la història

Socials

Iniciació

C18 Premiers pas

Francès

Iniciació

901 Enigmes matemàtics I

Matemàtiques

Iniciació

•

S’han de numerar totes les matèries optatives per ordre de prioritat: 1, 2, 3,...

•

S’assignaran DUES matèries optatives diferents, una per cada quadrimestre,
segons ordre de prioritat, sempre que sigui possible.

DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES
1r ESO
Et coneixes? I
(Orientació)
Creus que et coneixes ben bé com ets? Quan t’emociones saps reconèixer les teves
emocions? I les dels altres? Quines capacitats i punts forts tens? Quines debilitats són les
teves? Vius amb estrès o vius relaxat? Tots junts treballarem l’educació emocional.
Concurs de Booktubers!
(Català)
Dins la comunitat de Youtubers han aparegut uns “influencers” de la literatura juvenil que
s’han fet famosos produint vídeos sobre llibres: Book Tags, Book Hauls. Treballarem i
visualitzarem Booktubs de Booktubers consolidats i realitzarem un concurs al final del
trimestre.
Ètica i cinema I
(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 and learn English I
(Anglès)
Practicarem la llengua anglesa amb jocs i diferents activitats lúdiques. Gaudirem en
diferent situacions alhora que parlarem i reforçarem l’anglès.
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.
Eines 2.0. I
(Català)
Millora i coneix noves eines 2.0 per tal d’introduir-les en el teu dia a dia en les diverses
àrees: Slidedown, Powton, eines Google DRIVE, Thatquiz, Audacity, còmics on line i
mapes conceptuals.
Juguem amb la història
(Socials)
Amb diferents materials podràs construir, amb les teves mans, eines i maquetes del
passat per entendre el present.
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.
Enigmes matemàtics I
(Matemàtiques)
Desenvoluparem estratègies de raonament, anàlisi dels enigmes matemàtics, així com la
resolució de problemes de diferents tipologies.

