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Full de sol·licitud d’Optatives de 1r ESO
Optativa A1 (anual)
TL1 Temps de lectura 1
Aquesta optativa està plantejada per gaudir i somiar amb la lectura. La lectura et permet viatjar i conèixer
altres mons. Podràs escollir entre una gran varietat de llibres que tenim a la biblioteca. Si en començar un
llibre no t’acabés de fer el pes el podràs canviar per un altre, fins que en trobis un que t’agradi.
CV1 Cultura i valors ètics
Optativa de cultura i valors ètics

RE1 Religió Catòlica
Optativa de Religió catòlica.

Optativa Q1 (1r i 2n quadrimestre)
D06 El Còmic
EV
Sandra Gil
Vols aprendre a realitzar un còmic? imagina't una història, i a partir d'aquesta idea crearem els personatges,
les vinyetes i la resta d'elements que el composen.
G13 Juguem a fer teatre
EF
Laia Guiu
Saps que l'expressió corporal és la capacitat que tenim les persones de parlar sense paraules? Conèixer i
practicar l'expressió corporal ens pot ajudar a conèixer-nos millor, a ser més creatius, a perdre pors i
vergonyes, a descobrir les nostres emocions i a posar-nos al lloc dels altres! Apunta't a "JUGUEM A FER
TEATRE" i passeu-vos-ho d'allò més bé aprenent amb jocs, imitacions i mim!
SF1 Segona llengua estrangera francès
IF
Empar Esparcia / Mar Tarrús
Optativa de llengua francesa pensada per a aquells alumnes d'anglès interessats en adquirir uns
coneixements bàsics d'aquesta llengua. Aquesta optativa tindrà continuïtat al llarg de l’ESO.
U11 El ritme en 4D. Ball de bastons
MU
Esperança Llebot
La Música en 4D fa referència a la dansa, el moviment i els sons. En aquesta optativa treballarem tots aquests
aspectes a través del ball de bastons i de la percussió corporal. A més de treballar per aconseguir altres
objectius es pot gaudir treballant en grup fent entre tots una gran diversitat de ritmes amb el nostre propi cos.
P05 I tu què pots fer?
OR
Anna Moliner
Aquesta optativa busca ajudar-te a conèixer-te i aprendre estratègies per sentir-te més bé amb tu mateix/a,
amb els altres, així com a organitzar-te millor pels estudis d’ESO.
S’aniran treballant aquests aspectes de forma diferent però caldrà que participis activament i treballis.
R04 Art i religió a Catalunya
RE
Benet Costa
L’art i la religió sempre han estat molt units. En aquesta assignatura veurem la relació de l’art amb la religió a
Catalunya en totes les representacions artístiques des del romànic fins als nostres dies.

Numera en ordre de preferència les matèries de cada bloc i considera que el número 1 és la
més desitjada.
optativa 1rESO A1 (Anual 1h)
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Signatura del pare, mare o tutor/a legal
Nom i Cognoms de l’alumne:
Nota: A finals de gener es passarà el full de tria de les optatives del segon quadrimestre.
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