INSTITUT QUERCUS

CURS 2017-2018

MATÈRIES OPTATIVES 3r ESO
NOM I COGNOMS ALUMNE/A : ............................................

GRUP : ..........

Les optatives que s’ofereixen enguany a 3r d’ESO apareixen als requadres següents. Escriviu un número de l’1
al 4 segons la vostra preferència a la casella de l'esquerra de l'optativa:
1 = la matèria que més desitjo fer de totes
3 = la trobo interessant
2 = també m’agradaria molt poder-la fer
4 = també la faria de gust
Cal fer la tria dels 2 semestres a principi de curs i el full s'haurà d'emplenar per duplicat.

1r semestre (13 set – 26 gener)

2n semestre (29 gener – 6 juny)

Mitologia

Mitologia

Castellà: «¿Hablamos?»

Castellà: «¿Hablamos?»

Emprenedoria

Emprenedoria

Francès / Français

Francès / Français

Iniciació a l’òptica

Iniciació a l’òptica

Ed. Física: «Esports de raquetes»

Ed. Física: «Mou-te ballant»

Alemany / Deutsch
Visual i Plàstica

Alemany / Deutsch
Visual i Plàstica

L’Institut es reserva el dret de fer algun canvi durant el curs en funció de la demanda.

MITOLOGIA
En aquesta matèria, amb l’ús de les TIC i les eines digitals adequades per a l’aprenentatge, elaboraràs un blog amb els
objectius següents:
-conèixer la mitologia clàssica a través dels seus déus i deesses, herois i heroïnes (Aquil·les, Hèctor, Ulisses, Calipso, Circe,
Hèrcules, Perseu, Andròmeda, Medea ...) i éssers prodigiosos (Medusa, les sirenes, els centaures, els sàtirs, les harpies,
l’Hidra, el Ca Cèrber, els ciclops...);
-percebre la seva repercussió sobre les manifestacions artístiques i culturals del món actual (cinema, fotografia, publicitat,
imatge, pintura, escultura...);
-aprendre a respectar el nostre patrimoni cultural del passat i, finalment,
-millorar la teva competència digital i estimular la teva creativitat.
¿HABLAMOS?
Si vols millorar la teva expressió oral en castellà, apunta-t'hi: farem debats, exposicions sobre un tema, teatre, cançons...
EMPRENEDORIA
En aquesta matèria aprendràs conceptes del món de l’economia a través dels mitjans de comunicació digitals i del cinema.
Crearàs la teva pròpia empresa virtual: elaboraràs el pla d’empresa, dissenyaràs el producte que vols vendre, el teu logo i
la publicitat que permetrà donar-te a conèixer a través de la xarxa. A més, realitzaràs unes activitats que t’ajudaran a
prendre decisions sobre el teu itinerari formatiu i professional.
FRANCÈS / FRANÇAIS*
L'objectiu d'aquesta optativa és aprendre a llegir, parlar i escriure en francès sobre situacions quotidianes a partir de
l'estudi dels aspectes gramaticals bàsics i el treball del vocabulari sobre el menjar, la roba, els transports, els països, les
professions... També aprendràs aspectes de la cultura francesa.

*Els alumnes que triïn aquesta optativa l’han de cursar tot l’any, és a dir, l’han de marcar els dos semestres. En l’assignació
d’aquesta optativa, tindran preferència els alumnes que hagin cursat “Introducció al francès” a 2n d’ESO. Finalment, el fet
de cursar aquesta optativa a 3r, dóna preferència a poder-la cursar també a 4t.
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INICIACIÓ A L’ÒPTICA
Veurem com funciona el microscopi i el telescopi i mirarem amb tots dos. Estudiarem conceptes i farem experiments
relacionats amb l’òptica (miralls, lents, colors...). Per acabar, veurem com és un ull i les seves parts tot obrint un ull de xai.
ESPORTS DE RAQUETES
Entenem per esports de raqueta aquells esports d'adversari en què es colpeja un mòbil amb un implement anomenat
raqueta. En aquesta optativa farem un tastet de diferents esports que utilitzen les mans, pales o raquetes per jugar la
pilota: indiaques, tennis taula, bàdminton… Estàs preparat?
MOU-TE BALLANT
Ens movem quan... ballem! En aquesta optativa treballarem diferents activitats relacionades amb els balls i les danses: els
balls de bastons, les danses d’arreu del món, els balls de saló, les percussions amb el cos i amb pilotes... En definitiva, ens
mourem! A més a més, participarem en el projecte de dansa contemporània «Fem Dansa», organitzat pel teatre Kursaal de
Manresa. T’hi atreveixes?
Els alumnes que han triat “Esports de raquetes” durant el primer semestre, també poden apuntar-se en aquesta optativa.
ALEMANY / DEUTSCH*

Hallo! Wie geht’s? Vas fer el tastet d’alemany a 2n d’ESO i et vas quedar amb ganes d’aprendre’n més? Si és així, aquesta
aquesta
és la teva optativa. Farem un recordatori ràpid del que vam aprendre a 2n i seguirem endinsant-nos en l’aprenentatge
d’aquesta llengua apassionant.
*Els alumnes que triïn aquesta optativa l’han de cursar tot l’any, és a dir, l’han de marcar els dos semestres. En l’assignació
d’aquesta optativa, tindran preferència els alumnes que hagin cursat “Introducció a l’alemany
l’alemany”” a 2n d’ESO.
VISUAL I PLÀSTICA
En aquesta optativa s'ampliaran els continguts de l'assignatura de Visual i Plàstica de 3r, des dels aspectes més amplis del
dibuix artístic fins a les tècniques graficoplàstiques.
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Espai reservat a les observacions dels pares i mares:
Cal retornar-lo signat al tutor/a de grup, tant si es fan modificacions a la tria d’optatives de l’alumne/a com si
no se’n fan, el dia 13 de setembre de 2017.

................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Vistiplau,

Signat:

