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NOM ÀREA TIPUS DESCRIPCIÓ

PREPAREM LA
UAP’20 

Música  Iniciació

En aquesta optativa podràs cantar i aprendre les cançons 
de la nova cantata per la pau, UAP20, formaràs part del 
cor general i gaudiràs d'un concert espectacular al teatre 
municipal.

ANGLÈS I Anglès Ampliació

1r crèdit de llengua anglesa com a segon idioma. Té 
continuïtat durant el segon quadrimestre i també a 3r i 4t 
d’ESO. Nivell B1 (2n i 3r ESO) i nivell B2 (4t ESO)  del 
marc europeu comú de referència per a les llengües. 

FRANCÈS I Francès Comú
1r crèdit de llengua francesa com a segon idioma. Té 
continuïtat durant el segon quadrimestre i també a 3r i 4t 
d’ESO.

CLUB DE
LECTURA

Llengua Iniciació 

Si ja ets un apassionat de la lectura, aquesta és la teva 
optativa. Si encara no ho ets, també és la teva optativa, 
perquè tindràs la meravellosa sort de poder descobrir 
històries que t'enganxaran, amors apassionats, 
esgarrifances terrorífiques, viatges i aventures en indrets 
fantàstics, personatges inoblidables i autors que s'han fet 
imprescindibles si volem entendre una mica el món del 
qual venim i esbrinar alguna cosa del món en què vivim i 
del que vindrà. Durant les sessions només hauràs de 
llegir i gaudir dels textos, per després compartir les teves 
sensacions i opinions amb els companys.

PETITES
INVESTIGACION

S 

Ciències
Naturals Iniciació

L´objectiu d'aquesta optativa és aconseguir que comencis
a investigar. Tindràs ocasió d'aplicar el mètode científic 
experimentant amb l'aigua, l'aire, la calor i la terra. 
Aprendràs a reflexionar, a justificar les teves conclusions i
a utilitzar adequadament el material de laboratori. Et 
despertarà la curiositat per l’experimentació.

FEM
MATEMÀTIQUES
I COPA CANGUR 

Matem. Ampliació

Optativa que prepara per aquests dos concursos 
matemàtics treballant per grups. En el Fem Matemàtiques
es plantegen 3 problemes, algun tipus joc, per resoldre en
grups de 4. Si es queda seleccionat, es va a la fase 
provincial on el concurs passa a ser individual. A la  copa 
cangur es competeix amb grups d'alumnes de diferents 
centres.

LA FLAUTA
MÀGICA EN
TITELLES

Música Iniciació

En aquesta optativa els alumnes faran un projecte sobre 
la Flauta màgica de Mozart.
l'objectiu final és representar una reducció de l'òpera amb 
titelles, amb una duració de 25 minuts.
Caldrà construïr les titelles i amb programes informàtics 
retallar les àries de l'opera, fent un argument i un text que 
expliqui la història.

Assigna un número de preferència a les optatives (1, 2, 3,…) en la columna de l’esquerra.
Posa un 1 al triat en primer lloc
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NOM ÀREA TIPUS DESCRIPCIÓ

ANGLÈS II Anglès Comú
2n crèdit de llengua anglesa com a segon idioma. Té 
continuïtat durant el segon quadrimestre i també a 3r i 4t 
d’ESO

FRANCÈS II Francès Comú
Per als alumnes que ja van cursar el crèdit de francès al 
primer quadrimestre. Continuació del francès com a 
segona llengua estrangera

CLUB DE
LECTURA 

Llengua Iniciació 

Si ja ets un apassionat de la lectura, aquesta és la teva 
optativa. Si encara no ho ets, també és la teva optativa, 
perquè tindràs la meravellosa sort de poder descobrir 
històries que t'enganxaran, amors apassionats, 
esgarrifances terrorífiques, viatges i aventures en indrets 
fantàstics, personatges inoblidables i autors que s'han fet 
imprescindibles si volem entendre una mica el món del 
qual venim i esbrinar alguna cosa del món en què vivim i 
del que vindrà. Durant les sessions només hauràs de 
llegir i gaudir dels textos, per després compartir les teves 
sensacions i opinions amb els companys.

PETITES
INVESTIGACIONS 

Ciències
Naturals Iniciació

L´objectiu d'aquesta optativa és aconseguir que comencis
a investigar. Tindràs ocasió d'aplicar el mètode científic 
experimentant amb l'aigua, l'aire, la calor i la terra. 
Aprendràs a reflexionar, a justificar les teves conclusions i
a utilitzar adequadament el material de laboratori. Et 
despertarà la curiositat per l’experimentació.

PROVES
CANGUR I

Matem. Ampliació
Prepararem i ensenyarem estratègies per poder obtenir 
un millor resultat en el concurs més conegut de 
matemàtiques: Les Proves  Cangur. 

ORQUESTRA DE
PERCUSSIÓ I

UKELELE
Música  Iniciació

L'optativa us ofereix aprendre a tocar moltes cançons 
amb L'ukelele i si la cançó ho permet l'acompanyareu 
amb instruments de percussió. Aprendreu a tocar i 
interpretat cançons com Ryde, Viva la Vida de Cold Play, 
Issues, One Call Away ... i totes les cançons que estigui 
en el top del flash FM.

Assigna un número de preferència a les optatives (1, 2, 3,…) en la columna de l’esquerra.
Posa un 1 al triat en primer lloc


