
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Francesc Macià 
 
Carrer Joan Maragall, 42             www.xtec.cat/iesfrancescmacia 
08940 Cornellà de Llobregat        iesfrancescmacia@xtec.cat 
tel. 93 480 15 09                           fax 93 377 44 14 

 

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LES OPTATIVES  A 3r  D' ESO. Curs 2014-15. 

 

ALEMANY 

Nivell 3 

Optativa de nivell elemental d’alemany. Anual. 

 

Per a realitzar aquesta optativa és necessari que els alumnes hagin realitzat 
les optatives de 1r i 2n o que tinguin coneixements elementals d'alemany. 

 
 
 
EMPRENEDORIA 

Optativa  de reforç . Quadrimestral . 
 
La matèria optativa d’emprenedoria té dos objectius fonamentals: d’una banda, ajudar 
l’alumnat en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional, a fi 
d’adequar les seves capacitats a unes condicions laborals en continu procés de canvi i, 
de l’altra, fer-li prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa per a desenvolupar 
un projecte d’emprenedoria. 

 
 
CULTURA CLÀSSICA 

Optativa d’iniciació. Quadrimestral . 

La matèria de cultura clàssica  és una optativa  que pretén aportar als alumnes 
coneixements sobre la contribució del món clàssic a la civilització occidental en els 
àmbits literari, artístic, cultural i científic  entre d’altres per tal que reconeguin i valorin 
críticament alguns elements comuns provinents del món clàssic  

 
 
 
 
 
FRANCÈS 3-4 

Optativa de nivel elemental -mitjà de francés. Anual.  
 
Durant aquest tercer curs aprofundirem en els continguts de la llengua, per acabar amb 
un nivell A2.  Aprendrem a parlar dels nostres projectes, de la nostra ciutat, de la 
publicitat, del nostre passat i del nostre futur.   Realitzarem 6 unitats amb una tasca en 
cadascuna.  
Cada alumne haurà de realitzar el seu blog de francès on  penjarà  les diferents tasques 
del curs.  

Si hi ha prou alumnes interessats, durant el curs farem un intercanvi: anirem una 
setmana a casa de la  família francesa del nostre “correspondant” i rebrem el nostre 
“correpondant” a casa. 

 
 
 
FEM FÍSICA I QUÍMICA 

Matèria d’iniciació. Q uadrimestral . 

Matèria optativa de 3r d’ESO que complementa l’assignatura comú  i té 
com objectiu aconseguir que l’alumnat adquireixi les eines necessàries per entendre 
alguns fenòmens físics i químics que tenen lloc al món (densitat, índex de refracció, 
oxidació, reducció, pressió, tensió superficial, electròlisis,  precipitació...). 

 
 
 
 
 
REVISIÓ DEL PRIMER 
CICLE 

Optativa de reforç de matemàtiques . Quadrimestral.  

En el moment de cursar aquesta  optativa  de  reforç, es pot suposar que en la part 
comuna  de matemàtiques l’ alumnat  haurà vist, encara que potser no  n’ haurà  assolit 
els  objectius  associats, els  continguts  següents:  

Nombres naturals. Operacions. Introducció dels nombres enters. Divisibilitat. Introducció  
a l’ Estadística.  Mesura  del  temps  i  d’ angles. Sistema mètric  decimal. Construcció  
de figures  planes. Perímetres  i  àrees. Nombres racionals. Decimals. Proporcionalitat 
aritmètica. Estudi de les funcions  lineals. 

 
 
FORMACIÓ EN TÈCNICS 
EN EDUCACIÓ FÍSICA 

Optativa d’iniciació.  Quadrimestral.  

Assignatura dirigida al alumnat amb inquietuds o vocació per a, en un futur, optar a 
estudis relacionats amb l’ambit esportiu (com a entrenador o tècnic d’esport base, o 
Magisteri d’EF o INEF). Amb aquesta assignatura es pot optar a obtenir una titulació 
bàsica dins els cursos de formació de l’esport de base.  

 


