
OPTATIVES 1r ESO
Resum informatiu de les optatives que l’IES MAESTRAT oferta a 1r d’ESO 

per al curs 2022/2023

1) LABORATORI D’ARTS ESCÈNIQUES

El Taller d’aprofundiment «Taller de dramatització i teatre» implica el fet d’iniciar-se en el
món teatral que començarà amb jocs de motivació o activitats d’expressió i comunicació
de  creativitat  corporal.  A  continuació  s’incidirà  a  perdre  la  por  escènica  amb  la
improvisació. I per acabar, el cicle finalitzarà amb la representació d’una peça teatral curta
per trimestre o bé amb una de més llarga a fi de curs.

Enllaç per a veure el vídeo (control i clic sobre l’enllaç)

https://wideo.co/view/28567701653499687352?

utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=tru

e

2) LABORATORI DE CREACIÓ AUDIOVISUAL

https://wideo.co/view/28567701653499687352?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true
https://wideo.co/view/28567701653499687352?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true
https://wideo.co/view/28567701653499687352?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true


3) SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS) 

Coucou! Bonjour à tout le monde!
Je m'appelle Consuelo et je suis professeure de français. Je vous invite à vous inscrire à
la classe de Français pour le prochain cours.Vous allez apprendre cette langue si jolie, et
peut- être, vous amusez aussi!

Us agradaria saber qué diu el paràgraf anterior? És molt fàcil, només heu de triar l'optativa
de Francés. Podeu triar-la durant tota l'etapa de secundària (1r, 2n, 3r, i  4 t) i també a
Batxillerat. En tots els cursos hi ha un nivell 0 per als alumnes que la trien per primera
vegada. Els alumnes que continuen en esta optativa cursaran el nivell que els correspon.

Aprendre francés és fàcil,  i  a més a més, conéixer diferents llengües estrangeres, és
important.

VENEZ À CLASSE!  APPRENDRE FRANÇAIS, C'EST FACILE!  Bonnes vacances! 

4) TALLER DE REFORÇ DE VALENCIÀ

L'optativa de “Taller de llengua” es presenta amb l'objectiu que l'alumnat que la curse
aconseguisca les competències necessàries per a assolir de manera ferma les habilitats
lingüístiques bàsiques en l'aprenentatge de qualsevol llengua i, de manera concreta, en
valencià. Alhora, està concebuda també com una mena de reforç de certs aspectes com:
comprensió i producció de textos, ortografia, gramàtica o lèxic. En definitiva, es pretén
formar un alumnat competent en el domini de la llengua.

(enllaç del vídeo de promoció del taller de reforç de Valencià)

https://youtu.be/Ev6CmqPEkhg

5) TALLER DE REFORÇ  DE  MATEMÀTIQUES 

L’objectiu de l’optativa és ajudar l’alumnat a aprovar l’assignatura de Matemàtiques. Per 
tant, respectant el nivell i el ritme de cadascú, l’alumnat va fent exercicis d’un dossier per 
repassar i reforçar el contingut del curs. I, a més a més, es potencia el càlcul mental, es 
reforcen les operacions bàsiques i es fomenta la resolució de problemes, ja que són eines
bàsiques per a la vida quotidiana.

6) TALLER DE RELACIONS DIGITALS RESPONSABLES

https://youtu.be/Ev6CmqPEkhg


7) COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL:  PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA

Aprendre a parlar en anglés és molt important i això és el que farem en aquesta optativa.
Totes les activitats seran de comprensió i expressió oral (listening i speaking): role-plays
(diàlegs),  monòlegs,  debats,  tertúlies,  exposicions,  pel·lícules,  cançons,  ...  qualsevol
excusa és bona per parlar anglés.


