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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 

Optativa 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 

 

 4. Conjunt Instrumental 

L’objectiu d’aquesta optativa és fomentar la formació d’una agrupació instrumental treballant tant amb els 

instruments de que es disposa a l’aula (teclats, instruments orff, piano, flauta, etc) com amb els instruments 

que practiqui cadascú. Està dirigida a iniciats en la pràctica d’un instrument musical amb la finalitat de 

poder treballar diverses obres i crear un petit repertori. 

 

 

http://agora.xtec.cat/iesicaria/moodle/
http://www.mibamuseum.com/
http://www.mibamuseum.com/
https://goo.gl/Y3JukG
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5. 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. 

 

 

6. Relatos magnéticos (1r Quad) / Relats magnètics (2n Quad) 

A través de 12 narracions curtes de tots els temps ens farem preguntes sobre l’art i la vida. Preguntes que ens 

ajudin a conèixer-nos millor, com ara, de què tenim por o com ens afecta el passat. Però també què ens 

apassiona, o què significa odiar, si podem decidir el que som o quin és el valor de la família i els 

amics....Les classes es desenvoluparan en castellà (2n Quad) i català (1r Quad). Les referències al  món 

cinematogràfic i audiovisual estaran presents al llarg de tot el curs. 

Perquè canviar les respostes és evolució, però canviar les preguntes, revolució. 

 

 

7. Tres, dos, uno: Cámara ¡acción! 

Te proponemos que trabajes como guionista de una serie de ficción. Para ello, sobre un papel en blanco, 

tendrás que fingir a través de palabras un mundo: un espacio, unos personajes, un conflicto, un desarrollo, 

un desenlace; es decir, una trama de ficción. Para  decidir el mundo de ficción que vas a crear, podrás 

consultar archivos, periódicos documentos varios e incluso puedes entrevistar a personas que puedan 

ayudarte. 

El camino será las descripciones de  personajes y su caracterización a través de la edad, el sexo, cómo 

visten, etc.; el establecimiento, por un lado,  de espacios de Barcelona  en los que se desarrollará la acción 

esbozada y, por otro, de las líneas argumentales y los diálogos en la interacción de los personajes; y, por 

último, la venta de vuestro proyecto de ficción (el pitching).  El resultado la filmación de un episodio de una  

serie de ficción creada y montada por vosotros mismos. 
 

8. Introducció al cinema 

Explicació i anàlisi de diverses tècniques cinematogràfiques bàsiques. Ho farem a través del visionat i 

comentari de curtmetratges i escenes de pel·lícules particularment significatives. Les diverses maneres 

d’afrontar la presentació de personatges, el tractament del temps o l’espai seran analitzades amb exemples 

pràctics que tindran en compte també els elements tecnològics. L’avaluació serà contínua i tindrà com a 

treball final l’elaboració d’un curtmetratge d’uns 3-4 minuts per grups. 

 

 

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 3 i 5 de setembre a consergeria. 


