
 

OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES    
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Curs 22-23 
 

 
 

 
Codi 
 

 
Títol del crèdit 
 

 
Àrea 
 

 
Nivell 
 

14 
Disseny i construcció de 
conjunts mecànics 

Tecnologia Iniciació 

D28 El club de los periodistas Castellà Iniciació 

D20 
La ciència al cinema i a 
l’art. 

Experimentals Iniciació 

B46 
 

Francès III 
 

Francès Ampliació 

D21 El laberint dels clàssics Clàssiques Iniciació 

D19 Parlem en alemany 
Llengües 
Estrangeres 

Iniciació 

D44 Què està passant? Socials Iniciació 

D22 Ètica i cinema Socials Iniciació 

D45 
Fonaments de disseny i 
impressió 3D Tecnologia Iniciació 

C90 Parlem-ne Orientació 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. 
• 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 
3r ESO 

 
   
Disseny i construcció de conjunts mecànics  (Tecnologia) 

Introduir l'alumnat en l'aplicació del procés tecnològic per tal de dissenyar i construir 

maquetes de conjunts mecànics amb els recursos disponibles al taller de tecnologia.  

 
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’hi!  
 

La ciència al cinema i a l’art.     (Experimentals) 

Estudiarem problemes científics plantejats en les pel·lícules, proposarem solucions a aquests 

problemes i discutirem la viabilitat de les solucions emprades en les pel·lícules. També 

descobrirem com la ciència està present en el món de l’art i farem les nostres pròpies 

creacions. 

 

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 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.  

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.  

   

Què està passant?      (Socials) 

Lectura i interpretació de notícies d’actualitat, documentals, mapes, taules, gràfics, textos… 

 

Ètica i cinema       (Socials)  

Valorar els sentiments o principis morals o edeològics que mouen cadascun dels personatges 

de les diferents pel·lícules.. 

 

Fonaments de disseny i impressió 3D   (Tecnologia) 

T’introduiràs  en l'ús del software necessari pel disseny de peces i conjunts mecànics en 

entorns 3D i la seva posterior impressió amb tecnologia FDM. 

 

Parlem-ne      (Orientació) 

Es faran debats i reflexions sobre temes d’actualitat com les drogues i la justícia, la mort, les 

relacions afectivo-sexuals, la resolució positiva de conflictes o la comunicació assertiva. 

 

 



 


