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1/ Chemistry in our everyday life 

Our life is completely dependent on chemistry. We find it in food, the air, cleaning 

chemicals, our emotions and literally every object we can see or touch. 

Questions as Why does ice float?, How do baked goods rise?, Why does cutting 

onions make you cry? or How do soap and detergent work? are answered in this class. 

We are going to combine research information with basic experiments (some of these 

at home).  

 

2/ Educació mediàtica 

Anàlisi reflexiva dels mitjans de comunicació, per tal de desenvolupar el pensament 

crític envers els "mass media". Fomentar els coneixements i les habilitats de 

comprensió, que permeten utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans audiovisuals. 

Tractar els diversos continguts audiovisuals (informatius, cinema, publicitat...). Posar 

en qüestió tot allò que miren, veuen i llegeixen a través de les pantalles. 

 

3/ English through music 

In this optional subject, we are going to learn some more English in an entertaining way 

by using components of the mass media communication industry.  

Films, recorded music, advertising and some print media such as magazines and 

newspapers are going to be seen, listened to, read, analyzed and discussed in order to 

enhance the students’ level of the most international language. 

By doing this we intend to improve the student’s communicative, vocabulary and 

grammar skills in English. 

 

En aquesta assignatura optativa, aprendrem més anglès d’una manera lúdica utilitzant 

components de la indústria dels mitjans de comunicació. 

Pel·lícules, cançons, anuncis i alguns mitjans impresos com revistes i diaris seran 

mirats, escoltats, llegits, analitzats i discutits per tal de millorar el nivell que tenen els 

alumnes en relació a la llengua més internacional. 



 

 

 

Fent això pretenem polir les habilitats comunicatives, gramaticals i de vocabulari dels 

alumnes en relació amb l’anglès. 

 

4/ English today 

There are many varieties of English. In some countries English is the first language and 

in many others it is an official second language used for education and business. 

English is one of the most common international languages: business, politics, pop 

music and computing use English as a common language. In this optional subject you 

will learn about countries which use English as their first language, such us the UK, the 

USA or Australia, but also about countries in which English is an official second 

language.  

 

Hi ha moltes varietat d’anglès. En alguns països l’anglès és el primer idioma i en molts 

d’altres és emprat com a segona llengua oficial en l’educació i els negocis . L’anglès 

ha esdevingut una de les llengües internacionals més utilitzades en els negocis, la 

política, la música pop i la informàtica. En aquesta matèria optativa aprendrem molt 

sobre els països que usen l’anglès com a primera llengua, com el Regne Unit, Estats 

Units o Austràlia, però també sobre els països en els quals l’anglès és la segona 

llengua oficial. 

 

5/ Entrepreneurship 

L'assignatura d'emprenedoria que s'ofereix íntegrament en anglès i com optativa, 

pretén acostar el món de l'empresa a les alumnes de 3r d'ESO amb l'objectiu de 

fomentar l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació. 

L'emprenedoria permet desenvolupar l'autonomia i la capacitat de lideratge i innovació; 

aprendre a acceptar el fracàs com a font d'experiència; desenvolupar les actituds per 

al treball cooperatiu i les habilitats necessàries per a emprendre projectes de millora 

real de la seva pròpia vida i del món que les envolta. 

 

6/ Microorganismes i malalties infeccioses 

Aquesta optativa està dedicada a l’estudi dels microorganismes i a la relació que 

aquests tenen amb les activitats humanes i amb la salut. Inclou uns continguts que 

comencen pel concepte de microorganisme i l’estructura cel·lular, continuen per 

l’estudi dels diferents grups de microorganismes i aquells aspectes dels 

microorganismes que afecten a la nostra vida quotidiana i a la nostra salut. Hi haurà 

una part pràctica important així com petites activitats de recerca. 



 

 

 

7/ Món clàssic 

L'optativa pretén aportar als alumnes coneixements sobre la contribució del món 

clàssic a la civilització occidental en els àmbits literari, artístic, cultural i científic, entre 

d’altres, per tal que reconeguin i valorin críticament alguns elements comuns 

provinents del món clàssic. 

 

8/ Robòtica i programació 

L'optativa proporcionaria als alumnes destreses i coneixements per a la construcció de 

màquines capaces de fer tasques amb la flexibilitat i l'eficiència que exhibeixen els 

humans. 

La presència de la robòtica a l'aula, cerca trobar ambients d'aprenentatge 

interdisciplinaris on els estudiants adquireixin habilitats per a estructurar recerques i 

resoldre problemes concrets, forjar persones amb capacitat per a desenvolupar noves 

habilitats, nous conceptes i donar resposta eficient als entorns canviants del món 

actual. Un ambient d'aprenentatge amb robòtica és una experiència que contribueix al 

desenvolupament de la creativitat i el pensament dels estudiants. 

 

9/ Alemany: segona llengua estrangera (anual) 

L'objectiu del curs és que els alumnes dominin situacions comunicatives bàsiques com 

saludar, presentar-se, parlar de la seva escola i les seves aficions o concertar una cita 

amb algú. Per tal d'assolir una millor competència comunicativa es treballa sovint en 

parelles i en grups. També es duu a terme un primer apropament a la cultura dels 

països de llengua alemanya mitjançant textos, cançons i vídeos. 

 

10/ Francès: segona llengua estrangera (anual) 

Es treballarà la llengua francesa, tant a nivell escrit com a nivell oral. A través de 

treball oral en parelles, cançons populars i també actuals, jocs en francès, així com 

pel·lícules en versió original amb el seu treball previ a l' aula,  entrevistes curtes a 

visitants de parla francesa etc., reforçarem la competència comunicativa i durem a 

terme un aprenentatge actiu i motivador. 

 

 

Les optatives de 3r d’ESO són de 2 hores setmanals i, excepte les segones 

llengües (anglès i alemany), són quadrimestrals; és a dir, l’última setmana de 

gener l’alumne/a canvia d’optativa i, en total, cursa dues matèries optatives 

durant el curs. 


