
OPTATIVES 3r ESO
Resum informatiu de les optatives que l’IES MAESTRAT oferta a 3r d’ESO 

per al curs 2022/2023

1) CULTURA CLÀSSICA



2)   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!

3) TALLER D’APROFUNDIMENT:   «UN CURT DE CINE»  

Vols treballar el llenguatge visual a través del projecte «Un curt de cine» creat per dos professors del
centre?

Aprendràs a crear una història cinematogràfica a partir d’una idea inicial i a perdre la por a enfrontar-te
a la redacció d’un guió literari sobre un curtmetratge.

Posteriorment, adquiriràs el coneixement tècnic necessari per a transformar un guió literari en un guió
tècnic; a concebre la «presa» com una escena narrativa on cal detallar-hi el tipus de plans, l’angulació,
els moviments de càmera, etc. i a valorar la importància del so i de la imatge com a substituts de la
paraula.

El tercer pas serà la gravació del curt, on caldrà posar-se davant i/o darrere de la càmera, seguir un pla
de rodatge, entendre la importància dels rols a l’hora de distribuir les tasques a realitzar, preveure tots
els recursos humans i materials necessaris, etc.

Per últim, la fase de l’edició i el muntatge, on coneixeràs com funciona un programa d’edició; com
seleccionar,  retallar,  ordenar...  les  diferents  preses  i  seqüències;  com deslligar  l’àudio  del  vídeo i
treballar  en  dues o tres  bandes diferents  a  l’hora de  fer-ne el  muntatge;  com editar  el  vídeo del
curtmetratge i exportar-lo al format més adequat. I tot ho farem en valencià.

T’hi animes?

https://wideo.co/view/

28567701588184321990utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=tr

ue

4) TALLER D’APROFUNDIMENT: INICIACIÓ AL PIANO

• T’agradaria aprendre a tocar el piano?
• Vols poder acompanyar-te mentre cantes?
• Vols tocar el teclat en un grup?
• Vols gaudir de tots els efectes cognitius positius d'estudiar música, i sobre tot el piano?

Si la teva resposta a qualsevol  d’aquestes  preguntes és sí, ara tens l’oportunitat.

En l'assignatura Taller de Piano per als cursos 2n, 3r i 4t d’ESO partim del nivell cero i anem classe a
classe mostrant-te la tècnica bàsica per a que pugues iniciar-te en el món del piano, o bé,  continuar
desenvolupant la teua tècnica de cursos anteriors. 

Taller d’Iniciació al Piano és una assignatura fonamentalment pràctica, en la qual, el  límit en el teu
aprenentatge del piano el posarà la teua  dedicació I esforç.

https://wideo.co/view/28567701588184321990?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true
https://wideo.co/view/28567701588184321990?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true
https://wideo.co/view/28567701588184321990?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true


En aquest enllaç es pot veure la interpretació d’una alumna.

https://youtu.be/irZIj5sV1II

5) TALLER D’APROFUNDIMENT: FÍSICA I QUÍMICA QUOTIDIANA 

Descobreix al laboratori la Química i la Física que tens tots els dies a les teues mans.

Faràs experiments i cada dia faràs un quadern de laboratori. En acabar faràs informes on explicaràs 

com has treballat mitjançant el mètode científic. La teua faena al laboratori, el quadern i els informes, 

seran valorats per competències i ens permetran posar-te una nota.

Anima't! Ens ho passarem molt bé i aprofundiràs en les ciències

(enllaç del vídeo de promoció)

https://drive.google.com/a/iesmaestrat.es/file/d/1nV2EkPCMO2vxfxxaBUSkTFZNIZmZs_du/view?usp=drive_web

6) TALLER DE REFORÇ:  ÀMBIT CIENTÍFIC 

L’objectiu  de  l’optativa  és  reforçar  els  coneixements  de  les  assignatures  de  Matemàtiques,  Biologia  i

Geologia, Física i Química i Tecnologia, a fi de millorar-ne les competències bàsiques. Per tant, respectant

el nivell i el ritme de cadascú, l’alumnat va fent exercicis que repassen i reforcen els continguts del curs

7) TALLER DE REFORÇ: ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL 

L'objectiu de l'optativa és reforçar els coneixements de les assignatures de Castellà, Geografia i Història i

Valencià  a fi de millorar-ne les competències bàsiques. Per tant, respectant el nivell i ritme de cadascú,

l'alumnat va fent exercicis que repassen i reforcen els continguts del curs. 

https://drive.google.com/a/iesmaestrat.es/file/d/1nV2EkPCMO2vxfxxaBUSkTFZNIZmZs_du/view?usp=drive_web
https://youtu.be/irZIj5sV1II

