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Institut de Guissona

FULL  DE SELECCIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES                             Curs  2015 / 2016
Nom de l'alumne:                                                               Grup de l'alumne: 2n ESO ___

Enumereu del 1 al 4 les matèries optatives per ordre de preferència,  tant de la Franja 1 com de la Franja 2. Cursareu
dues matèries optatives, una de cada franja (una hora a la setmana tot el curs).
Si escolliu francès, no cal que en marqueu cap més.

FRANJA 1: MATÈRIES OPTATIVES 2n                                                   ANUAL 
             PLURIEL 1  (francès)

Introducció a la llengua i la cultura francòfona per poder portar una conversa de carrer i tenir unes bases culturals  ( artístiques i de
civilització) del país veí.  Pluriel 1, livre de l´élève et cahier d´exercices

LES 3R'S (c.naturals)

Els residus o escombraries s'han convertit  en un problema pel  medi  ambient.  En aquest  crèdit  valorem  aquest  problema i
aprendrem quines accions poden ajudar a reduir-lo, fins i tot, solventar-lo. Utilitzarem coses «inservibles» per convertir-les en
objectes útils de nou.  

CULTURA XINESA (llengües)

Aplicarem la tècnica del treball per projectes per descobrir el món i què hi ha per descobrir a l'Àsia Oriental, especialment la RP de
Xina.  Treballarem:la  llengua  xinesa,  l'escriptura  de  caràcters,la  pronunciació  i  el  pinyin,  tradicions  i   costums  a  la  Xina
contemporània...,.Seguirem el procés d'aprenentatge que ens capaciti per a assolir el YCT1.  CONTINGUTS BÀSICS:
1你好！
2  你叫什么名字？。
3 我是西班牙人。
4 我十五岁。
5  我家。
6 蓝色。
1.- Fer alfabetització en els caràcters xinesos, 2.- Aprendre estratègies per a presentar-se, 3.- Saber fer petites descripcións sobre
un mateix i l'entorn immediat, 4.- Fer els primers caràcters., 5.- Situar la realitat actual de la RP de Xina.,6.- Coneixer questions
bàsiques de les tradicions.

GEOMETRIA AMB GEOGEBRA (matemàtiques)

Aprendre a usar el programa informàtic “GeoGebra” i sobretot les eines que fan referència a la geometria.Continguts: 
– Coneixements de geometria elemental, Ús de l'aplicació informàtica “GeoGebra”, Saber usar el “GeoGebra”, sobretot la 

part de geometria, Saber resoldre exercicis de geometria amb el GeoGebra.

FRANJA 2: MATÈRIES OPTATIVES 2n                                                   ANUAL
            PLURIEL 1  (francès)

Introducció a la llengua i la cultura francòfona per poder portar una conversa de carrer i tenir unes bases culturals  ( artístiques i
de civilització) del país veí.  Pluriel 1, livre de l´élève et cahier d´exercices

LES 3R'S (c.naturals)

  Els residus o escombraries s'han convertit en un problema pel medi ambient. En aquest crèdit valorem  aquest problema i
aprendrem quines accions poden ajudar a reduir-lo, fins i tot, solventar-lo. Utilitzarem coses «inservibles» per convertir-les en
objectes útils de nou.

EL PLAER DE LA LECTURA (llengua catalana i castellana)

Es tracta d'un crèdit on l’alumne a través de la lectura de llibres aconsegueixi obtenir el plaer que aquesta proporciona.Consisteix
en: Llegir llibres, Elaborar petita fitxa sobre els llibres llegits'Visionat ge de pel·lícules sobre el llibre llegit...

TEEN WORLD (llengua anglesa)

Students will be involved in topics they like such as music, food and recipes, traditional festivals, films, sports, books...And they will
have to deal with songs, produce recipes, booktrailers, stories, comics, dialogues, interviews... Continguts:
-using English in teen topics, -active language learning, project-based with the use of technology, -mixing abilities: reading, writing,
listening and speaking, -developing communicative competence ,-being creative using English and -aiming at fluency practice

Jo_______________________________________, amb DNI _________________ pare, mare o tutor legal de 
l'alumne/a_______________________________________del curs ___________estic d'acord amb la tria d'optatives del
 meu fill/a per al curs 2015-16.

Signatura


