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Codi 
 

 
Títol del crèdit 
 

 
Àrea 
 

 
Nivell 
 

C85 
Taller de diseño y 
expresión oral II 

Castellà Iniciació 

C82 Et coneixes? III Orientació Iniciació 

D28 El club de los periodistas II Castellà Iniciació 

C87 Vida sana Naturals Iniciació 

B46 
B45 

Francès III 
Francès IV 

Francès Ampliació 

901 Enigmes matemàtics II Matemàtiques Iniciació 

D21 El laberint dels clàssics Clàssiques Iniciació 

D19 Parlem en alemany 
Llengües 
Estrangeres Iniciació 

D07 Música Digital I Música Iniciació 

D35 Eines 2.0 II Català Iniciació 

D22 Ètica i cinema II Socials Iniciació 

501 Ritme i Expressió 
Educació 
Física 

Iniciació 

B42 Geometria pràctica II Matemàtiques Iniciació 

C89 Què està passant? Filosofia Iniciació 

 
 
 

• S’han de numerar totes les matèries optatives per ordre de prioritat: 1, 2, 3,... 
• Per cursar la matèria optativa de Francès III s’ha d’haver cursat Francès II el curs 

anterior. 
• S’assignaran DUES matèries optatives diferents, una per cada quadrimestre, segons 

ordre de prioritat, sempre que sigui possible. 
 
 
 



DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES    3r ESO 

Taller de diseño y expresión oral II   (Castellà) 
En este taller aprenderemos a diseñar con Power Point, Canva y Genially, además de aprender las mejores 
técnicas para nuestras presentaciones orales. 

Et coneixes? III      (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. 
   
El club de los periodistas II     (Castellà) 
¿Te gustaría descubrir cómo se trabaja en los medios de comunicación? En  “El club de los periodistas” nos 
pondremos en la piel de un presentador, de un reportero... utilizando los recursos digitales. ¡Anímate!  
 
Vida sana       (Naturals) 
La salut i la malaltia són temes de gran actualitat. En aquesta optativa aprendrem i farem divulgació de 
com funciona el nostre organisme i què podem fer per mantenir-lo sa. 
 
Francès III  /Francès IV     (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 crèdits de Francès. 
 
Enigmes matemàtics II     (Matemàtiques) 
Desenvoluparem estratègies de raonament, anàlisi dels enigmes matemàtics, així com la  resolució de 
problemes de diferents tipologies. 
 
El laberint dels clàssics     (Clàssiques) 
Un viatge per la Grècia Clàssica i l’antiga Roma, des de l’Olimp fins a Hades.  
Alea iacta 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.   
  
Música digital I       (Música) 
Aprèn a crear i editar peces musicals utilitzant eines digitals. 
  
Eines 2.0 II       (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.  
 

Ètica i cinema II      (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. 
 
Ritme i Expressió       (Educació Física) 
En aquest crèdit es treballarem el ritme i l’expressió corporal bàsiques en Educació Física. 
 
Geometria pràctica II     (Matemàtiques) 
Treballarem els conceptes geomètrics bàsics, les formes i les àrees i la seva aplicació pràctica.  
 
Què està passant?      (Filosofia) 
Saps en quin món vius? Coneixes les notícies? Poden saber si els informatius diuen la veritat? Intentarem 
posar-nos al dia, cercant informació, analitzant-la i comparant diverses fonts, per formar-nos una opinió 
pròpia sobre el que passa al món actual.   


