
Donem resposta als reptes del món actual

Tots els alumnes treballen les matèries optatives trimestralment. Aquestes ma-
tèries s’organitzen a partir d’una visió global del currículum i no fragmentada. 
Per això, totes les optatives estan pensades perquè, al llarg de l’escolaritat, els 
nostres alumnes puguin adquirir uns aprenentatges sòlids i coherents amb la 
societat del segle XXI.

● Informàtica
En aquesta matèria optativa ampliem els coneixements d’informàtica d’usua-
ri i d’ús de la plataforma Clickedu. Informàtica s’imparteix a 1r d’ESO per tal 
d’assegurar que els alumnes poden ser autònoms, a nivell digital, durant la 
resta de la secundària.

● Francès
Oferim la matèria optativa de francès com a segona llengua estrangera. Im-
partim aquesta matèria a tots els cursos de secundària perquè els nois i noies 
tinguin una  continuïtat en l’aprenentatge d’aquesta llengua. 

● Ortografia
En aquesta matèria repassem les principals normes d’ortografi a amb aquells 
alumnes amb difi cultats en aquest aspecte.

● Art
Aquesta matèria optativa s’adreça a aquells alumnes que els agradi espe-
cialment la creació artística. Art s’ofereix a 2n d’ESO, ja que el currículum 
d’aquest curs no inclou la matèria de Visual i Plàstica.

● Ciències
L’optativa de Ciències permet als alumnes endinsar-se en un estudi més ex-
perimental de les ciències naturals i els seus fenòmens.

● Emprenedoria
Aquesta optativa vinculada al món de l’empresa pretén donar valor a l’empre-
nedoria i a les habilitats emprenedores com a part fonamental de la societat 
del segle XXI.

● Música
Aquesta optativa s’ofereix a 3r d’ESO, ja que en aquest curs el currículum no 
contempla la matèria de música. L’optativa es dirigeix especialment a aquells 
alumnes que volen potenciar la seva intel·ligència musical.
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