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MATÈRIES OPTATIVES 1R D'ESO
CONJUNT INSTRUMENTAL
En aquest crèdit es treballaran peces senzilles a diverses veus que s’interpretaran amb instruments
Orff (percussió escolar, flauta de bec..). És un crèdit totalment pràctic. És aconsellable tenir uns petits
coneixements musicals previs(però no és indispensable) i moltes ganes de participar.

ENS DIVERTIM PENSANT
MOP interdisciplinària de matemàtiques i llengua adreçada a alumnes de 1r d'ESO.
Ens divertim pensant pretén facilitar, de manera engrescadora, que els alumnes descobreixin i
construeixin el seu propi procediment de raonament lògicodeductiu.
Consta de diferents activitats, totes dins del marc de la lògica-matemàtica com jeroglífics, sopes de
lletres, endevinalles, jocs de paraules, sèries de nombres i lletres, exercicis de percepció espacial, problemes
divertits,...

INICIACIÓ ESPORTIVA
MOP d’Educació Física, de reforç, 1 ESO.
Adreçat als alumnes que han tingut dificultats en l’adquisició de les tècniques elementals dels
diferents esports (cursa, salt, llançament, conducció de pilotes...), és un crèdit molt pràctic en el qual
practicarem molts esports i molt variats.
Els continguts a desenvolupar són per una banda, les diferents tècniques esportives, i per una altra
els esports i jocs esportius concrets en els quals cal un cert domini de tècniques determinades.
És un crèdit predominantment pràctic amb sessions que desenvoluparem a la pista íntegrament amb
poques excepcions. Molts partits i jocs col·lectius o circuits que ens permetran millorar tots els aspectes en
què es fonamenta la activitat física i esportiva.

CINEMA I DRETS DELS INFANTS
MOP de Ciències Socials, d’iniciació, 1r d’ESO.
Mitjançant el món del cinema reflexionarem amb l’alumnat sobre els seus propis drets, amb la
finalitat de fer-los respectar mentre són infants i que es converteixin per ells en un deure quan siguin adults.
Aprofundirem en el coneixement dels drets dels infants i farem una introducció al llenguatge
cinematogràfic.

HABLEMOS
L’objectiu d’aquesta optativa és que els alumnes puguin comunicar-se oralment amb efectivitat.
Es treballa a partir d’unes activitats motivadores (simulacions-resoldre un problema que genera
discussió i debat- jocs de rol), per que els alumnes tinguin necessitat de parlar i d’escoltar als seus companys.
Treballen per parelles, grups i individualment.
Si es fan exposicions orals se’ls deixarà tenir un guió i fer assajos.
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POESIA VISUAL
Introducció a la Poesia Visual i a la manipulació d’imatges i paraules,sempre amb sentit lúdic.
Barreja de pràctiques literàries i visuals.
Descripció temàtica: Educació estètica, art, tècnica artística, gènere literari, poesia.

DANSES
CV d’Educació Física, d’iniciació, 1r ESO.
Aquest és un crèdit interdisciplinari d’educació física i música. Farem un recorregut pràctic per tots
els tipus de dansa i activitats ballades .
que podem trobar en el nostre entorn . Danses populars, danses tradicionals, dansa pop, balls de
saló...).
Per superar el crèdit s’han de tenir ganes de ballar.

VIURE I CONVIURE AMB LES EMOCIONS
En aquesta MOP tindrem l’oportunitat de parlar de sentiments i emocions que sentim en moments
concrets, aprendrem a resoldre conflictes i adquirir habilitats socials per aprendre a relacionar-nos millor
amb les persones del nostre entorn, descobrirem que els altres existeixen i que pensen igual o diferent a com
pensem nosaltres… A través de debats, jocs, dilemes morals, documentals, dinàmiques… pensarem i
treballarem sobre nosaltres i els altres.
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