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1. Alemany: segona llengua estrangera 

Aquesta optativa serà cursada per aquells alumnes que vulguin aprendre una nova llengua. 

Com que cap alumne haurà cursat l’assignatura, començarem de zero sense pressuposar 

coneixements previs. Treballarem temes de la vida quotidiana de forma que els resultin útils i 

propers, entre d’altres l’escola, la família, les vacances, la casa, el menjar, el temps, etc. 

Estudiarem la gramàtica amb classes pràctiques. Farem moltes activitats escrites i orals per 

fixar bé les estructures també per aprendre el nou vocabulari que aniran trobant. L’objectiu és 

que siguin capaços d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit sobre els temes 

treballats i sobre altres semblants. La segona llengua estrangera és anual , al llarg de tot el 

curs de tercer (els dos quadrimestres)  amb  continuïtat a quart curs de l’ESO. 

 

 

2. Francès: segona llengua estrangera   

El contingut d’aquesta optativa és iniciar l’alumnat en una segona llengua estrangera. Es 

parteix del total desconeixement de l’idioma per aprendre les expressions orals bàsiques de 

comunicació, així com l’aplicació del vocabulari bàsic de la vida quotidiana. Al llarg del curs, 

tot i que la part oral seguirà sent molt important, aprofundirem més en la part escrita, per tal 

que l’alumnat sigui capaç d’expressar-se de la millor manera possible en els dos àmbits. 

La segona llengua estrangera és anual, al llarg de tot el curs de tercer (els dos quadrimestres)  

amb  continuïtat a quart curs de l’ESO. 

 

 

 

3. Emprenedoria 

Assignatura dedicada a l’emprenedoria com a eina activa de creativitat, treball en grup, 

autonomia i iniciativa. 

Es farà una petita introducció al concepte d’economia per passar després a 

definir i reflexionar sobre el món empresarial i el món laboral. Aquesta 

reflexió és farà a través de l’autoconeixement i la cultura emprenedora , amb 

activitats pràctiques que aniran des del disseny d’un pla de màrqueting a la 

preparació d’una entrevista de treball. 

Els materials és facilitaran on-line i estan disponibles al web. Per tal de fer un seguiment 

continuat i un feedback de l’assignatura serà necessari que els alumnes es donin d’alta al 

Moodle. 

Per tal d’inspirar una mica la creativitat i la innovació dels alumnes hi ha programada una 

visita al MIBA (Museu d’ idees i Invents de Barcelona). 

Podeu trobar informació, materials i exemples a: https://goo.gl/Y3JukG 

  

 

http://agora.xtec.cat/iesicaria/moodle/
http://www.mibamuseum.com/
https://goo.gl/Y3JukG
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4. Teatre musical  

Aquesta matèria optativa multidisciplinària combina la música, la dansa i el teatre, enteses 

com a formes d’expressió artística que es complementen. 

Recrearem escenes de diferents musicals com Grease, West Side Story, Cats o Chicago entre 

d’altres i treballarem les cançons, coreografies així com la posada en escena del musical 

escollit. 

Està dirigida a les persones interessades en el cant, la 

interpretació i la dansa. La participació activa és imprescindible, 

així com també l’interès per l’expressió artística musical i 

corporal, la implicació en el treball en grup i l’esperit de col·laboració.  

 

 

5. English through series 

Practicar i perfeccionar l'anglès amb activitats relacionades amb les sèries americanes de 

moda. Expressions col·loquials i lèxic de sèries com Modern Family, House, Breaking Bad o 

The Big Bang Theory faran que l'alumne perfeccioni el seu anglès i entengui aspectes 

culturals. 

  

 

6. Ciutat, urbanisme, arquitectura 

Més de la meitat de la població del món viu en ciutats. Els humans ens hem fabricat un bioma 

artificial que només ocupa el 3% de la superfície terrestre però que té un impacte que va molt 

més enllà. Partirem de la ciutat que més coneixem: Barcelona. I ens endinsarem en ella per 

veure com és i com funciona una ciutat. 

 

 

7. Estudiem el nostre planeta 

Recomanada per l’alumnat que vulgui aprofundir en els conceptes i competències 

relacionades amb l’àmbit científic. Combinarem els següents continguts amb sessions més 

pràctiques: Estructura de la Terra (Pràctica: Exercicis de topografia), Cicle geològic extern 

(Pràctica: Estudi del granit fresc i meteoritzat), Petrologia: Roques exògenes (Pràctica: Estudi 

i classificació de roques sedimentàries), Cicle geològic intern (La tectònica de plaques. 

Treball en grup), Petrologia: Roques endògenes (Pràctica: Estudi i classificació de roques 

magmàtiques i metamòrfiques), La matèria mineral (Estudi i classificació de minerals i 

cristalls). 

 

 

8.- Lectura en veu alta 

S’assajaran diferents tipus de lectura en veu alta, a fi de preparar els alumnes pel certament 

nacional de lectura en veu alta. 

Per a dominar les destreses necessàries per tal de fer una 

lectura expressiva correcta es poden tenir en compte els 

punts següents: 

 Llegir amb una entonació adequada, amb la velocitat, 

la pronunciació i el ritme que demana cada tipus de 

text. 

 Controlar el procés lector per a assegurar una lectura correcta.  

 Llegir en públic textos diversos, amb expressivitat, captant l’atenció, amb l’entonació, el 

ritme i la velocitat adients en cada cas, controlant el procés de lectura. 
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9. Física i química a determinar 

 

 

 

 

 

 

Les optatives de 3r d’ESO són quadrimestrals (2 hores setmanals), és a dir, l’alumnat 

canvia l’última setmana de gener d’optativa i, en total, cursa dues matèries optatives 

durant el curs (excepte segones llengües). 

 

 

La data de lliurament del full d’elecció serà entre els dies 1 i 5 de setembre a consergeria. 

 

 


