Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Damià Campeny

aça dels Bous, 5

CURS 2019-2020

MATÈRIES
OPTATIVES
1r d’ESO

NOTA IMPORTANT: Cal lliurar el full de tria de les optatives (darrera
pàgina del dossier) a consergeria entre els dies 1 i 6 de juliol.
No presentar aquest document dins el període indicat suposarà
l’assignació d’ofici.
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FRANCÈS 1
Departament:
Nivell:
Durada:
Tipus:
Descripció:

Llengües estrangeres
1r ESO
Anual
Iniciació
Es pretén introduir l’alumne/a en la cultura i llengua francesa, tant a
nivell oral com escrit.

Observacions És una matèria anual i es recomana realitzar-la durant tot
l’ensenyament secundari (de primer a quart d’ESO).
Si hi ha un excés de demanda en aquesta optativa, a l’hora
d’assignar els alumnes tindran prioritat aquells que van demanar
realitzar-la al formalitzar la matrícula i que tenen un bon nivell de
llengües.

CONSTRUÏM ROBOTS AMB LEGO
Departament:
Nivell:
Durada:
Tipus:
Descripció:

Tecnologia
1r ESO
Quadrimestral
Iniciació
Creació de robots amb Lego Mindstorm NXT i la seva programació
amb el llenguatge visual NXTG.
Es treballarà en grups petits heterogenis, cada grup amb els seus
projectes. De partida es desenvoluparan robots clàssics com
rastrejadors, netejadors i altres. Un cop assolit el mínim necessari es
passarà a construir els projectes decidits pels grups. Es fomentarà la
creativitat, el raonament, la responsabilitat amb el material i el treball
en grup.

Departament:
Nivell:
Durada:
Tipus:
Descripció:

Educació Física
1r ESO
Quadrimestral
Ampliació
Amb aquesta optativa es pretén ampliar el ventall esportiu dels
alumnes per tal de potenciar i millorar les habilitats motrius, defugint
de la pràctica dels esports majoritaris.

MULTIESPORTS 1
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HABILITATS SOCIALS
Departament:
Nivell:
Durada:
Tipus:
Descripció:

Orientació
1r d’ESO
Quadrimestral
Iniciació
A l’optativa d’habilitats socials farem dinàmiques de grup, jocs,
debats, veurem audiovisuals, representarem situacions i plantejarem i
analitzarem casos pràctics o dilemes morals on es posaran en
pràctica tots els continguts a desenvolupar. Per tant, serà una
metodologia de treball dinàmica i participativa.
Tot això amb l’objectiu de poder desenvolupar totes aquelles habilitats
que et poden ser útils en el teu dia a dia, com per exemple el treball
en equip, el diàleg, l’escolta activa, l’empatia, la negociació i la gestió
positiva dels conflictes o la gestió de les emocions pròpies i dels
altres.
Per si encara no ho tens prou clar, les habilitats socials són totes
aquestes capacitats que ens ajuden en les nostres relacions amb els
demés, així com aquelles conductes que les persones emetem en
situacions interpersonals per obtenir una resposta positiva dels
demés. Millorar la capacitat per a relacionar-nos i comunicar-nos amb
els altres s’aprèn.

ASTRONO-ME
Departament:
Nivell:
Durada:
Tipus:
Descripció:

Ciències Naturals
1r d’ESO
Quadrimestral
Iniciació
Astrono-Me és un recull d'activitats didàctiques que tenen per objectiu
usar metodologies actives, el treball en primera persona i el conflicte
cognitiu com a punt de partida per a treballar l'Astronomia a l'aula.
El conjunt d'activitats permet treballar diversos criteris d'avaluació del
currículum d'ESO en base a projectes d'aprenentatge, incidint
especialment en les habilitats científiques, i les concepcions errònies
sobre el Sistema Solar i l'Univers.
Les activitats s'ajusten a la metodologia de treball per projectes (ABP)
i han estat creades per en Jordi Doménech, referent STEM del
Departament d’Educació i professor de l’INS Marta Estrada de
Granollers.

TRAVELLING WITH ENGLISH
Departament:
Nivell:
Durada:
Tipus:
Descripció:

Observacions:

Anglès
2n d’ESO
Quadrimestral
Iniciació, ampliació i reforç
T'agrada viatjar? En aquesta optativa podràs aprendre
a desenvolupar-te fàcilment en totes les situacions pràctiques que
et puguis trobar en els teus viatges a l'estranger.

Deixeu la vergonya a casa. L'anglès és una llengua viva i per això la
utilitzarem en totes les nostres sessions!
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FULL DE TRIA D’OPTATIVES: 1r d'ESO 2019-20
Ordena amb números totes les optatives segons la teva preferència. Amb un 1
l'optativa que voldries cursar en primer lloc, amb un 2 la que triaries en segona
opció i així successivament fins a omplir-les totes. Intentarem que feu les 2
primeres entre els dos trimestres ( llevat el cas que escolliu una optativa anual).
Notes:
-

El Currículum Optatiu consta de dues hores lectives setmanals durant tot el
curs acadèmic. Les optatives s’organitzen generalment en mòduls
quadrimestrals, per tant se’n cursaran dues optatives cada curs, a excepció
d’aquelles que són anuals (com francès, per exemple).

-

L’optativa de francès és de continuïtat: es fa durant tot el curs i s’imparteix en
els quatre cursos de l’ESO. En el cas que més de 25 alumnes vulguin cursar
aquest crèdit, es donarà preferència a tots aquells que tinguin bon nivell de
català, castellà i anglès.

-

La tria d’una assignatura en primera opció no implica la seva assignació directa
ja que depèn del número de demandants de l’optativa. Sempre que sigui
possible s’intentarà assignar les primeres opcions.

Francès 1 (anual)
Construïm robots amb Lego (quadrimestral)
Habilitats socials (quadrimestral)
Multiesports (quadrimestral)
Travelling with english (quadrimestral)
Astrono-me (quadrimestral)

Jo, _________________________________________________, pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a:_________________________________________ , del curs 1r d’ESO,
estic d'acord amb l'opció triada.
Signatura:

Mataró, _____ de setembre de 2018

