OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
1r ESO
Curs 21-22
NOM I COGNOMS______________________________GRUP_______

Ordre Codi





Títol del crèdit

Àrea

Nivell

D31 Fem de booktubers!

Català

Iniciació

D26 ¿Jugamos?

Castellà

Inciació

D18 Cuina i ciència.

Naturals

Iniciació

D37 Que emocionant!

Orientació

Iniciació

C82 Et coneixes? I

Orientació

Iniciació

038 Els meus talents I

Orientació

Iniciació

602 Construcció d’un objecte

Tecnologia

Iniciació

C18 Premiers pas

Francès

Iniciació

D23 Juga i descobreix Vilanova

Socials

Iniciació

D24 Play and learn English

Anglès

Iniciació

C84 Envoltats de ciència!

Naturals

Iniciació

D39 Expressió corporal

Educació Física

Iniciació

D40 Volcans i terratrèmols

Naturals

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.

DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES
1r ESO
Fem de booktubers!
(Català)
Dins la comunitat de Youtubers han aparegut uns “influencers” de la literatura, sobretot la
juvenil. S’han fet famosos produint vídeos sobre llibres: booktags, bookhauls. Treballarem i
visualitzarem booktubes de booktubers coneguts i serem booktubers.
¿Jugamos?
(Castellà)
De ben segur que tens ganes de jugar quan ets a classe. Ara tens l’oportunitat de practicar-ho
desenvolupant les teves habilitats lúdiques, creatives i d’autonomia personal.
Cuina i ciència
(Naturals)
T’agrada investigar i experimentar? En aquesta optativa podràs viure la ciència de molt a prop
utilitzant productes químics molt quotidians: els aliments! Farem petites investigacions
aplicant el mètode científic per observar i aprendre més sobre fenòmens fñisics i químics.
Que emocionant!
(Orientació)
Si tens interès a descobrir tot allò que sents dins teu, i a vegades et costa posar-li nom i
conèixer com et sents...
Si vols saber qui ets i estimar-te una mica més....
Si tens ganes d’aprendre entre tots com podem ser millors i com ens podem relacionar de
millor manera…
Aquesta és la teva optativa!
Et coneixes?
(Orientació)
Creus que et coneixes ben bé com ets? Quan t’emociones saps reconèixer les teves
emocions? I les dels altres? Expresses les teves idees i emocions de la millor manera, sense
ofendre i sense ferir-te? Quines capacitats i punts forts tens? I quines debilitats són les teves?
Saps estimar...? I tu t’estimes? Vius amb estrès o vius relaxat? Extreus el major profit de les
teves hores d’estudi?...
Els meus talents
(Orientació)
Descobrir els propis talents capacitats i habilitats és un pas important per trobar el teu lloc al
món. Esbrinarem els teus possibles talents i quines son aquelles activitats que et fan més feliç
així com les teves possibles vocacions.
Construcció d’un objecte
(Tecnologia)
T’introduiràs en l'aplicació del procés tecnològic per tal de realitzar una maqueta amb els
recursos disponibles al taller de tecnologia, familiaritzant-te amb les eines i els materials a
l'abast així com en la interpretació dels plànols i de la documentació tècnica corresponent.
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.

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
Aprèn anglès mentre jugues.

(Anglès)

Envoltats de ciència
(Naturals)
La ciència és a tot arreu i en aquesta optativa podrem apropar-nos al món científic de manera
lúdica i creativa. Podràs veure, utilitzar i analitzar com funcionen algunes joguines
científiques, crearàs jocs de ciència i descobriràs curiositats del món que ens envolta.

Expressió corporal
(Educació Física)
En aquesta optativa aprendràs que tot esport, tot joc i evidentment la dansa és ritme i a
través de l’estudi, observació, anàlisi i pràctica de diferents activitats físiques aniràs
relacionant els diferents ritmes i activitats lúdiques.

Volcans i terratrèmols
(Naturals)
Els volcans i els terratrèmols són fenòmens al·lucinants! Tant, que són protagonistes en
moltes pel·lícules. Però què en saps? Com és generen? Què provoquen? En aquesta optativa
aprendràs molt més sobre geologia a partir de petites investigacions, tant teòriques com
experimentals, i també podràs analitzar pel·lícules de catàstrofes geològiques des del punt de
vista científic.

