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Nom de l’alumne/a:___________________________________________________

NOM ÀREA TIPUS DESCRIPCIÓ

 GRAMÁTICA Y
ORTOGRAFÍA

Castellà Reforç

La optativa presenta un conjunto de nociones necesarias 
para conocer la estructura de la lengua castellana y las 
normas relativas a su escritura.
Su objetivo fundamental es que los alumnos hagan uso 
reflexivo de la lengua y apliquen las normas de corrección 
ortográfica a sus propios escritos.

PREPAREM LA
UAP’20

Música Iniciació

En aquesta optativa podràs cantar i aprendre les cançons de
la nova cantata per la pau, UAP18, formaràs part del cor 
general i gaudiràs d'un concert espectacular al teatre 
municipal.

ANEM A LES
ESCOLES A FER

MATEMÀGIA
Matem. Iniciació

Si t'agrada la màgia t'ensenyarem quines matemàtiques hi 
han al darrera d'algun dels trucs. Preparem activitats   per 
anar a realitzar a les escoles de primària adscrites al nostre 
centre i al dissabte de la ciència. És una activitat 
d'aprenentatge i servei.

EMPRENEDORIA
Economi

a
Iniciació

Amb l’emprenedoria es vol aconseguir que l’alumne/a  pugui 
conèixer una mica més la societat en què vivim. 
Al llarg del trimestre es treballaran continguts econòmics, 
empresarials i  del mercat laboral.  

FRANCÈS III Francès Comú
Per als alumnes que ja van cursar el crèdit de francès a 2n 
d’ESO. Continuació del francès com a segona llengua 
estrangera

ANGLÈS III Anglès Comú
Per als alumnes que ja van cursar el crèdit d’anglès a 2n 
d’ESO. Continuació de l’anglès com a segona llengua 
estrangera

MEDIACIÓ Iniciació

No sempre les conseqüències d'un conflicte han de ser 
negatives. La funció principal de la Mediació és transformar 
una situació conflictiva en una oportunitat per millorar. Amb 
aquesta optativa pots aprendre a utilitzar unes eines que et 
permetran entendre situacions complexes, t'ajudaran a 
créixer com a persona i et formaran com a mediador. Un cop
acabada l'optativa, si tu ho vols, pots entrar a formar part de 
l'equip de mediadors de l'Institut. Inclòs dins el servei 
comunitari.

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 de l’alumne/a:___________________________________________________

NOM ÀREA TIPUS DESCRIPCIÓ

 GRAMÁTICA Y
ORTOGRAFÍA

Castellà Reforç

La optativa presenta un conjunto de nociones necesarias 
para conocer la estructura de la lengua castellana y las 
normas relativas a su escritura.
Su objetivo fundamental es que los alumnos hagan uso 
reflexivo de la lengua y apliquen las normas de corrección
ortográfica a sus propios escritos.

REFORÇ
LINGÜÍSTIC

Català Reforç

Aquesta optativa t’ajudarà a  comprendre les 
característiques generals dels textos escrits i a redactar 
textos breus de temàtiques diverses amb adequació i 
coherència, tot ampliant el vocabulari i reforçant el domini 
de la construcció d’oracions i de l’ortografia. L’avaluació 
donarà  prioritat a la motivació i l’ interès mostrats, així 
com als resultats del treball diari a l’aula. Important! 
Aquesta optativa serveix per recuperar la matèria pendent
del curs anterior.

EMPRENEDORI
A

Economia Iniciació
Amb l’emprenedoria es vol aconseguir que l’alumne/a  
pugui conèixer una mica més la societat en què vivim. 
Al llarg del trimestre es treballaran continguts econòmics, 
empresarials i  del mercat laboral.  

FRANCÈS IV Francès Comú
Per als alumnes que ja han  cursat el crèdit de francès al 
primer quadrimestre. Continuació del francès com a 
segona llengua estrangera

ANGLÈS IV Anglès Comú
Per als alumnes que ja van cursar el crèdit d’anglès a 2n 
d’ESO. Continuació de l’anglès com a segona llengua 
estrangera.

ESPORTS
D’EQUIP

EF Ampliació
Per als alumnes amb ganes d’aprofundir en els diferents
esport d’equip ja practicats i fer més activitat física dins
les hores a l’institut.  S’incidirà en els aspectes tècnics i
tàctics aplicats al joc real.

ELS MISTERIS
DEL MÓN ANTIC

Cultura
clàssica

Iniciació

Aquesta optativa tractarà sobre el món grec i romà, des 
de la seva història fins a la vida quotidiana, passant per 
les diferents manifestacions artístiques i culturals, com 
són l’art, la filosofia, la mitologia i  la religió. Vols viure 
aventures,misteris i llegendes? Vols conèixer més les 
ciutats d'Empúries i Gerunda?. Apunta't!

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


