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TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES - SEGON D’ESO - CURS 2018-2019 
PRIMER QUADRIMESTRE 

 
Les matèries optatives són de dues hores setmanals quadrimestrals. Per tant, es cursa 
una matèria al primer quadrimestre i una altra al segon. Cal fer la tria a l’inici de cada 
quadrimestre. La família ha de signar-ne l’autorització cada vegada.  

La matèria de Francès és anual; els alumnes que el cursin només faran la tria al primer 
quadrimestre. Aquesta és una matèria amb continuïtat a 3r d’ESO. 

Els alumnes que tenen assignat el grup PIM (Pla Intensiu de Millora) faran dues hores de 
matèries instrumentals dins la franja horària de les matèries optatives, per la qual cosa no 
cursen cap de les opcions d’aquest full. Tot i això, l’han de lliurar igualment. 

Cal fer la tria a la part posterior d’aquest full i lliurar-lo a Consergeria el dia 7 de 
setembre. Als alumnes que no presentin la tria se’ls assignarà una matèria optativa 
d’ofici. 

 
MATÈRIES OPTATIVES 
 
Francès: Aprenentatge d’expressions i vocabulari d’una segona llengua estrangera. És 
anual i amb continuïtat a 3r d’ESO. Si continuen a 4t, al final de l’etapa els alumnes tenen 
l’opció de presentar-se a les proves per aconseguir el DELF. 

 

Viure “24/7” en anglès: Practicarem situacions de la vida real com si visquessis a la 
City de Londres (negociar, comprar, fer trucades, viatjar, conèixer el teu nou millor 
BFF...). Let’s have fun! 

 

Hablemos claro: Sabemos hablar, es cierto, pero ¿hablamos bien? Analizaremos cómo 
hablan los famosos, escucharemos canciones, organizaremos debates… En definitiva, 
vamos a conocer los recursos de la lengua oral que nos ayudarán a hablar mejor y a 
dominar el arte de la seducción a través de la palabra. 

 

Somien els robots?: Hi havia una vegada un robot a qui la seva creadora va donar un 
cervell fractal, i això va fer que pogués somiar. Parlarem de si els robots poden somiar o 
no, aprendrem les bases de la robòtica, a programar en LOGO, Scratch, mBlock, i 
muntarem i programarem robots per veure què poden arribar a fer. 

 
Ets el que menges. Què t'agradaria ser?: Farem recerca sobre els nutrients necessaris 
per a l'organisme, elaborarem una dieta equilibrada, interpretarem etiquetes d'aliments. 
Sabrem quins aliments són beneficiosos i quins empitjoren la salut.  
 
HASHTAG HUMOUR: inspirem-nos per fer teatre!: Crearem un programa 
d’entreteniment on els presentadors donin pas a diferents sketches creats per vosaltres 
mateixos. 
 
 
BOTBaeApp: Com funciona un mòbil? I un robot? I si combinem un mòbil amb un robot? 
En aquesta optativa podràs iniciar-te en les aplicacions mòbils i en el funcionament d'un 
robot. Programaràs un robot per a que faci determinades tasques i dissenyaràs una 
aplicació mòbil. 
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TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES DE 2N D’ESO. PRIMER QUADRIMESTRE 
 
 
NOM COMPLET:       CURS I GRUP: 
 

�  Sóc alumne/a del grup PIM (en aquest cas no cal que facis la tria, però sí que lliuris el full)  
 
Numera les matèries de l’1 al 5 a la columna PREFERÈNCIA segons els teus interessos i 
aptituds (1 per la matèria amb més preferència i 5 per la matèria amb menys 
preferència). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arenys de Mar, _____ de _______________ de 20___ 

 
 
Signatura (pare/mare/tutor) 

 
 
 
 

MATÈRIA OPTATIVA 
quadrimestral 

PREFERÈNCIA 
 

Francès (anual)  

Viure “24/7” en anglès  

Hablemos claro  

Somien els robots?  

Ets el que menges. Què t’agradaria ser?  

HASHTAG HUMOUR:  
inspirem-nos per fer teatre! 

 

BOTBaeApp  


