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TRIA D’OPTATIVES 3r ESO 

 

Cal tornar aquest full a secretaria abans del dia 13 de juny de 9:30 a 13 h. 

 

Nom i cognoms: 

Curs: 

 
 
Hauràs d’ordenar per ordre de preferència les matèries optatives que t’agradaria fer a 3r d’ESO. 
Posa al costat del nom de la matèria optativa que més t’agrada el número 1 per a la primera elecció, 
el número 2 per a la segona, 3 per a la tercera, etc. 
 
(*) Si fins ara has fet Francès com a segona llengua estrangera, hauràs de seguir-la cursant fins a 
4t d’ESO. Marca-la amb l’1 o amb una creu i lliura la butlleta a secretaria. 
 
(**) El Suport Lingüístic va dirigit a aquells alumnes que fa poc temps que resideixen a Catalunya i  
encara han de millorar en l'aprenentatge de la Llengua Catalana pel que fa a la comprensió i 
expressió oral i escrita. 

 

3r ESO – Matèries optatives que s’ofereixen: 

 

 

Núm. Matèria Optatives 
Dedicació 
setmanal 

 Francès 2a llengua estrangera* 2 hores 

 Expressió Artística 2 hores 

 Emprenedoria i Cultura Clàssica 1 hora de cada una 

 Suport Lingüístic** 2 hores 

 

 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
Manlleu  

Carrer Eduard Rifà, 24 
08560 Manlleu 
Tel. 93 851 23 12  
Fax 93 851 54 73 
a8072176@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/centres/a8072176 

TRIA D’OPTATIVES 3r ESO 

 

Cal tornar aquest full a secretaria abans del dia 13 de juny de 9:30 a 13 h. 

 

Nom i cognoms: 

Curs: 

 
 
Hauràs d’ordenar per ordre de preferència les matèries optatives que t’agradaria fer a 3r d’ESO. 
Posa al costat del nom de la matèria optativa que més t’agrada el número 1 per a la primera elecció, 
el número 2 per a la segona, 3 per a la tercera, etc. 
 
(*) Si fins ara has fet Francès com a segona llengua estrangera, hauràs de seguir-la cursant fins a 
4t d’ESO. Marca-la amb l’1 o amb una creu i lliura la butlleta a secretaria. 
 
(**) El Suport Lingüístic va dirigit a aquells alumnes que fa poc temps que resideixen a Catalunya i  
encara han de millorar en l'aprenentatge de la Llengua Catalana pel que fa a la comprensió i 
expressió oral i escrita. 

 

3r ESO – Matèries optatives que s’ofereixen: 

 

 

Núm. Matèria Optatives 
Dedicació 
setmanal 

 Francès 2a llengua estrangera* 2 hores 

 Expressió Artística 2 hores 

 Emprenedoria i Cultura Clàssica 1 hora de cada una 

 Suport Lingüístic** 2 hores 

 

 


