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1r d’ESO
ASSIGNATURES
Anglès
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Biologia i geologia
Geografia i història
Matemàtiques
Educació física
Educació plàstica, visual i
audiovisual I (en català o
anglès)
Música I
Tutoria
Valors ètics (es treballarà la
convivència escolar) o religió
Una assignatura optativa
Total d’hores setmanals

HORARI
SETMANAL
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1

ASSIGNATURES OPTATIVES
Alemany - Segona llengua estrangera
Francès - Segona llengua estrangera
Taller Jugam amb les paraules(1h català i 1h
castellà)
Taller de millora de l’aprenentatge
Taller de modelisme i pretecnologia

1
2
30

Informació d’interès sobre el que es farà a les assignatures optatives:
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA:ALEMANY I FRANCÈS
Què farem a classe?
● Aprendrem a comunicar-nos oralment i per escrit en una segona llengua estrangera a nivell bàsic i intermedi,
és a dir, a entendre, a parlar, a llegir, a escriure i a interactuar (conversar, dialogar, etc.).
● Tractarem temes quotidians com ara els amics, la família, l’escola i els estudis, l’illa, la ciutat, la casa, el
temps lliure, les afeccions, els interessos, les habilitats, els esports, la música, les vacances, la natura, els
viatges, etc.
● Es farà d’una manera amena i lúdica utilitzant tot tipus de recursos, materials i activitats: llibres de text i
d’exercicis, Internet, exercicis interactius en parelles o en grups, intercanvi de correu electrònic, vídeos,
pel·lícules, cançons, jocs, viatges, etc. També farem activitats d’auto i coavaluació.
Qui hauria d’elegir aquesta matèria?
● La segona llengua estrangera és d’oferta obligatòria i pots escollir-la en qualsevol curs si t’agraden les
llengües, si vols augmentar el teu bagatge cultural sobre altres països (geografia i costums, grans
personalitats, actualitat…), si t’agrada viatjar o si vols fer nous amics estrangers.
● En acabar l’escola, la segona llengua estrangera et facilitarà poder accedir a estudis posteriors, poder fer
estades acadèmiques o professionals a l’estranger, ser capaç d’adquirir títols oficials de llengües, saber
orientar-te millor en el món laboral a l’hora de cercar i trobar feina i poder fer viatges i turisme.

TALLER JUGAM AMB LES PARAULES EN CATALÀ I EN CASTELLÀ
Què farem a classe de taller en català?
● L’assignatura té com a objectiu principal la millora de la competència lingüística de l’alumne en llengua
catalana. Es treballarà amb textos i materials tals com articles, narracions, cançons, poemes i pel·lícules i es
combinarà aquesta feina amb la creació pròpia, a partir de la realitat personal i social viscuda, amb
l’elaboració de vídeos, book trailers, participació al suplement Xoc, fent entrades al bloc de la biblioteca…
Què farem a classe de taller en castellà?
● El objetivo del Taller es desarrollar habilidades de lectura y escritura mediante el uso de las TIC, ejercicios
prácticos y clases dinámicas. Queremos que nuestros alumnos mejoren su comportamiento lector, la
comprensión lectora y la producción textual. Partiremos de textos actuales y motivadores para los jóvenes,
de manera que vayan adquiriendo gusto por la lectura y escritura. El propósito es conseguir lectores y
escritores más críticos y capaces de comprender lo que leen y escriben.
Qui hauria d’elegir aquesta matèria?
● Els objectius principals de l’àrea són expressar-se millor en català i castellà, ampliar el lèxic, treballar
aspectes propers a la vida quotidiana i millorar la competència a l’hora de llegir i escriure. Per tant, hauria de
triar aquesta matèria l’alumnat que vulgui millorar la comunicació oral i escrita en català i castellà.
TALLER DE MODELISME I PRETECNOLOGIA
Què farem a classe?
●

●

A classe realitzarem petits projectes o construccions amb fusta, cartró i plàstic a partir de plànols prèviament
donats. Les construccions seran reproduccions d’edificis reals, objectes d’escriptori o jocs d’enginy. Aquestes
construccions podran tenir moviment gràcies a petits motors.
Treballarem individualment o en petit grup potenciant les habilitats de cada alumne.

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?
●

Aquest taller va dirigit als alumnes que tenen interès en la fabricació de maquetes, a aquells alumnes que
volen saber d’on surt el moviment de les construccions o a aquells alumnes que volen augmentar la seva
destresa utilitzant eines i traslladant la informació d’un plànol a la realitat.

TALLER DE MILLORA DE L’APRENENTATGE
Què farem a classe ?
Els tipus de tasques que es desenvolupen a aquestes hores s’orienten als següents objectius:
● Reforçar i repassar les àrees en què tenen més dificultat (prioritàriament llengües i matemàtiques)
● Aprendre a fer resums, esquemes, plantejar preguntes, aclarir dubtes...
● Organitzar els materials (agenda, carpeta...)
● Millorar l’autoestima davant el propi aprenentatge.
Qui hauria d’elegir aquesta matèria?
●

És una mesura educativa del nostre Pla d’Atenció a la Diversitat dirigida a alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu (NESE). El Departament d’Orientació es posarà en contacte amb les famílies
dels alumnes que consideri que es poden beneficiar d’aquesta optativa, que permet tenir una atenció més
individualitzada.

