
Institut Isaac Albéniz 
Curs 2016/2017 
 

TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES 1r ESO 
AUTORITZACIONS PISCINA 

 
(A lliurar a consergeria el dia 1 de setembre del 2016) 

 
Tot l’alumnat de 1r ESO ha de cursar 2 hores de Matèria optativa cada trimestre. Aquesta matèria consistirà en un 
curset de piscina durant 2 trimestres i una altra matèria al trimestre restant.  
 

 La piscina s’emmarca en el treball de síntesi “Badalona oberta al mar”. Per la seva relació amb el contingut del 
treball de síntesi i de l’assignatura d’Educació Física, aquesta activitat és obligatòria per a tots els alumnes de 1r 
ESO. El curset de natació serà imprescindible per poder realitzar les activitats nàutiques del Treball de síntesi, a 
més, equival a dues matèries optatives (una cada mes) i, per tant, la nota del mateix comptarà també en el 
currículum de l’alumne. Si per algun motiu justificat amb el corresponent certificat mèdic algú no hi pogués 
assistir, hauria de cursar una altra de les matèries optatives. Aniran a la Piscina Municipal, situada al centre de 
Badalona, on els esperaran els monitors de l’activitat. En acabat, cap a les 13:00 o 13:30, segons l’horari de 
sortida, els alumnes retornaran a l’Institut. En cas que vostès desitgin que tornin ells sols de la piscina a casa 
hauran de signar l’autorització corresponent. Oportunament, a principi de curs, els informarem del dia d’inici i 
altres detalls de l’activitat. 
L’import de la piscina s’ha de pagar mitjançant transferència bancària al compte de l’institut, segons la informació 
que van rebre per al pagament de la matrícula i que poden consultar al web de l’institut (Informació pares / 
Documentació general). El dia 1 de setembre caldrà lliurar a consergeria el comprovant de pagament, que puja 
50€, i les corresponents autoritzacions. L’alumnat no podrà començar l’activitat fins que no s’hagin presentat 
aquests documents.  
 

 Pel que fa a l’altra optativa, el mateix dia caldrà presentar el full de tria amb l’ordre de preferència. És molt 
important ordenar totes les caselles, perquè no sempre es poden concedir les primeres opcions. 

 
 
 
Nom de l’alumne/a: ........................................................................................... 
 

TRIA TERCERA MATÈRIA OPTATIVA 
 

Per tal de poder assignar la més adient als interessos de l’alumnat, cal que numeris les optatives de l’1 al 4 per ordre 
de preferència. 

  

MMaattèèrriiaa  ooppttaattiivvaa  
OOrrddrree  ddee  pprreeffeerrèènncciiaa 

FFrraannccèèss  ((iinniicciiaacciióó))   

Club de lectura (castellà)  

Tècniques d’estudi   

Fem Música!  

 
AUTORITZACIONS PISCINA 

 
En/na ___________________________________________,  com a mare/pare/tutor/a de l’alumne/a 

__________________________________________  de 1r ESO, estic assabentat de la comunicació i  autoritzo / no 

autoritzo que participi a l’activitat de piscina 

 

 
En/na ___________________________________________, com a mare/pare/tutor/a de l’alumne/a 

__________________________________________ de 1r ESO, autoritzo / no autoritzo que torni a casa sol des de la 

piscina o durant el trajecte de tornada a l’institut 

 
Signat ______________________       Badalona, a _________ de __________________ del 2016 


