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   2n D’ESO                    Curs 2020/21 

 
COGNOMS: ______________________________ NOM:___________________ 

 
ADREÇA:_____________________POBLACIÓ:_____________TELÈF:________ 

 
Els pares, mares o tutors de l’alumnat han d’optar, segons la normativa, perquè 

pugui rebre formació religiosa.  
En cas que no opteu per la formació religiosa, l’alumne haurà de cursar la 

matèria de cultura i valors ètics. 
Marqueu amb una X la matèria per la qual opteu 

 

 Religió Catòlica  Cultura i Valors Ètics 

  

El centre ofereix un seguit de matèries optatives, de les quals n’heu d’escollir 
una. Marqueu amb un 1, un 2 i un 3, per ordre de preferència les caselles 

corresponents a la matèria que voldríeu que l’alumne cursés.  
 

  NOM MATERIA                               DEPARTAMENT 

   

 TEATRE  Llengua catalana (Arts Escèniques) 

 FRANCÈS  Llengües estrangeres 

 INTROD. A LA ROBÒTICA Tecnologia 

 EL CLUB DE NUESTRA COMEDIA                                                  Lengua castellana 

 IMATGE CREATIVA I  Visual i Plàstica 

 HANDBOL  Ed. Física 

 BÀSQUET Ed. Física 

 NATACIÓ1 Ed. Física 

 
     

      

Tortosa, _____ de__________________ de 2020 

 
Signatura 

 

 
1.S’ha d’abonar quota d’utilització de la piscina (33€  trimestrals  aprox.) i un pagament únic de 12 € per l’assegurança al primer  trimestre 
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EXPLICACIÓ DE LES MATÈRIES  DE RELIGIÓ, CULTURA I VALORS ÈTICS I OPTATIVES DE 2N D’ESO    

  CURS 2020/21 

 

Religió Catòlica  

Conèixer, respectar i valorar la història del poble d’Israel i la seva experiència religiosa. Descobrir la terra de la Bíblia i aprendre  

a interpretar textos bíblics. Descobrir el valor històric, cultural, literari i de Revelació de Déu que té la Bíblia. Conèixer la figura 

de Jesús de Natzaret i comprendre el seu missatge. 

 

Cultura i valors ètics 

Aprendrem a enraonar i a tindre opinió. Treballarem la dimensió personal ajudant als alumnes a actuar amb autonomia en la 

presa de decisions i a ser responsables dels propis actes. El material serà subministrat pel professor.  

 

OPTATIVES 

Teatre  

Treballarem l’inici de l’expressió corporal i l’assoliment de l’espai escenogràfic. La creativitat i les emocions seran el camí per 

donar vida a diferents personatges i per fer representacions teatrals. 

Francès  

Aprendrem a comunicar-nos i a fer-nos entendre en un seguit de situacions-tipus en què es troba tot turista quan visita França: 

saber saludar, demanar una habitació, comprar un bitllet de tren, saber triar un menú, preguntar el preu d'un producte quan 

es va a una botiga, etc. 

Introducció a la robòtica 

En aquesta optativa es tractarà sobre el disseny, construcció i programació de diferents models de robots educatius, de com els 

robots detecten les condicions de l’entorn i són capaços de interactuar-hi seguint les instruccions programades. 

El club de nuestra comedia 

Esta asignatura va dirigida a todo el alumnado que quiera divertirse construyendo sus propios monólogos, gags y diálogos, 

trabajando también la corrección lingüística. Además, quienes tengan dotes artísticas podran además preparar no solo el texto 

sino la puesta en escena (escenario, vestuario,...) y tener un buen público asegurado. 

Imatge creativa I 

Plantejarem projectes per experimentar i treballar amb tècniques diverses per a la creació d’imatges. És una optativa pensada 

per aquells alumnes que mostreu especial disposició per l’expressió artística. 

Handbol  

Aquesta matèria forma part del programa d’innovació “INSTITUT D’ATENCIÓ PREFERENT A LA PRÀCTICA ESPORTIVA”. Es tracta 

d’un conveni entre el Departament d’Educació i la Federació Catalana d’Handbol i el Club Centre d’Esports Tortosa.  

Bàsquet  

En aquesta matèria es pretén que l’alumne entengui  el significat de les regles, estratègies i diverses tècniques d’aquest esport. 

Per això, s’alternaran la teoria i la pràctica per assolir una competència suficient, tant en allò que fa referència a la tècnica 

individual com en el joc d’equip. 

Natació (nou complex d’aigües) 

Aquesta matèria pretén que l’alumne sigui capaç de descobrir una àmplia gamma de possibilitat que presenta l’activitat física 

en el mitjà aquàtic, tant des de la vessant de la natació competitiva (estils de natació) com de la lúdica i recreativa. L’optativa 

de natació és de pagament i l’alumnat que es matriculi haurà d’abonar una quota (11 € mensuals aprox.)  per a la utilització de 

la piscina. Els alumnes que  desitgen cursar-la hauran de demostrar que són capaços de desenvolupar-se amb plena autonomia 

en el mitjà aquàtic. 
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