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Benvolguts-des, 

Ara que s’acaba el curs escolar on el seu fill-a ha cursat els estudis de 2n d’ESO, cal fer la tria d’assignatures 

optatives pel curs següent. 

Com saben, des de l’Institut apostem decididament per una oferta formativa que sigui adequada en 

l’entorn on vivim i és per això que incidim especialment en l’aprenentatge de dues llengües estrangeres. En 

aquest sentit, entenem imprescindible complementar l’aprenentatge de l’anglès amb l’aprenentatge de la 

llengua francesa. 

Des de l’Institut, i també des del propi Departament d’Educació pensem que tots els alumnes de Figueres 

han d’acabar la seva escolarització obligatòria amb un domini suficient de francès. Aquest ha de donar 

resposta als requeriments que una ciutat com Figueres els exigirà, ja sigui per la seva proximitat amb França 

o per les característiques comercials de la ciutat, amb gran tradició de visitants de parla francòfona. 

Pels motius esmentats, l’esforç fet per l’Institut va en la línia de garantir a tots els alumnes d’ESO la 

possibilitat de realitzar dues hores a la setmana la matèria de Francès com a assignatura optativa ja que 

entenem que aquesta els proporciona uns beneficis indiscutibles. Si malgrat això hi ha famílies d’alumnes 

que a 3r d’ESO no volen que cursin la matèria de Francès i que en el seu lloc  prefereixen que facin la 

Cultura Clàssica i/o Emprenedoria, hauran d’especificar-ho en aquest full. 

Els alumnes que no lliurin aquest paper vol dir que volen seguir cursant el Francès com a llengua 

estrangera. 

Equip Directiu, 

 

                                                                                                                                                                            

Jo......................................................................................................pare, mare, tutor-a de l’alumne-

a..................................................................del curs .......renuncio a que el meu fill-a faci l’assignatura 

optativa de Francès a 3r d’ESO i vull que en el seu lloc cursi l’assignatura optativa que marco tot seguit, 

sempre que es superi el nombre mínim d’alumnes interessats per poder-la fer: 

 

                  Emprenedoria 

                  Cultura Clàssica 

 

Signatura pare, mare, tutor-a 

 


