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INSTRUCCIONS 
 

En 1r d’ESO has de fer una doble elecció: 

 

1. Cal que tries entre Religió o Valors Ètics (1h setmana) 

2. Has de triar una optativa d’entre les que s’ofereixen al centre d’una 

durada de 2h setmanals. 

 

 

Has de saber que, si l’equip de professors o estima positiu per a tú,  hauràs 

de cursar com a matèria un Reforç d’una matèria instrumental: Castellà, 

Matemàtiques o Valencià. 

 

 

 

Optatives per a 1r d’ESO (Matèria específica a elegir) (2h) 

❏ CULTURA CLÀSSICA 

❏ EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL 

❏ FRANCÈS: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 

❏ INFORMÀTICA 

❏ TALLER.DE BIOLOGIA 

 

 

A continuació tens una breu descripció de les matèries perquè pugues fer 

una millor elecció. 
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Matèries ESPECÍFIQUES per a 1r d’ESO 
 

 
(Recorda que has de fer almenys una d’aquestes matèries, però que pot ser que faces un Reforç) 

 

 

CULTURA CLÀSSICA 

 

Si tries Cultura Clàssica sabràs: 

-  Què significa «el taló d'Aquil.les»,  «passar una odissea»,  « passar 

per l'arc del triomf»...  

- Com eren els déus i els herois de l'antiguitat  grega i romana. 

 

Com ho aprendràs? 

- Amb  lectures, pel·lícules i activitats sobre llegendes antigues 

- Amb les TIC: blog d'aula, activitats en Internet, etc. 

- Amb visites a museus i llocs arqueològics. 

 

Per a què et servirà: 

- Per a conèixer  els nostres orígens.  

- Per a conèixer millor el teu entorn sociocultural. 

- Com a ajuda per a altres assignatures. 

 

 

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (2h) 

 

La introducció al món de la plàstica i de l’audiovisual,  contribuïx a comprendre 

millor fenòmens quotidians  importants, com per exemple el nou aspecte de les 

nostres cases, edificis públics i ciutats: la seua arquitectura, el mobiliari urbà, el 

senyal ètic i l’urbanisme. 

 

Així mateix, un àmbit tan pròxim als nostres adolescents com és el de la imatge i 

les marques de productes, fonamentalment de roba i complements, són fruit 

d’unes línies de disseny determinades conscientment, on es dona una exhaustiva 

planificació, estudis de mercat, estratègies d’implantació, difusió, distribució i 

comunicació.  

 

Tot això configura el complex i apassionant món de la plàstica. Un disseny que 

és degustat, però del qual poques vegades percebem el procés i els estudis 

previs. En aquesta assignatura desenvoluparem tots aquests mecanismes. 
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FRANCÉS: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 
 

En 1r d’ESO s´inicia els estudiants en els coneixements més bàsics del francès.  

 

El procés d'aprenentatge d'un idioma és llarg, per això aquesta optativa té 

continuïtat des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, la qual cosa permet als 

alumnes poder presentar-se en el nostre centre a les proves homologades de 

nivell bàsic (A2). 

 

Actualment, conèixer més d´una llengua estrangera facilita l´accès al món 

laboral. I més, si aquesta és una de les poques llengües parlades als cinc 

continents. 

 

D´altra banda, el francès és una llengua propera al valencià i al castellà, i això 

facilita la seua adquisició. 
 

INFORMÀTICA (2h) 
 

El món dels ordinadors vist d'una forma pràctica. 

Introducció al món d'Internet. 

Introducció a l'ofimàtica: processadors de text. 

Introducció als editors gràfics en 2 dimensions. 

Introducció a la programació mitjançant alguna eina de codi adaptat a alumnat 

de 12-13 anys. 

TALLER DE BIOLOGIA I GEOLOGIA (2h) 
 

Assignatura per a aprofundir en els conceptes de la Biologia i la Geologia 

mitjançant pràctiques, amb la utilització de lupes, microscopis i el material que 

tenim al nostre laboratori. 

 

Entre les pràctiques que es faran, i que requeriran més d’una sessió, tenim les 

següents: 

1. Animals vertebrats. 

2. Animals invertebrats 

 (no artròpodes i artròpodes). 

3. Plantes (molses, falagueres i plantes amb flors). 

4. Fongs, algues, protozous i bacteris. 

5. Ecosistemes. 

6. Relleu de la superfície terrestre (acció dels agents externs i interns). 

7. L’univers i el Sistema Solar. 


