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TRIA D’OPTATIVES SEGON QUADRIMESTRE - PRIMER D’ESO - CURS 2019-2020 

 

Ha arribat l’hora de fer la tria de matèries optatives per al segon quadrimestre. No es pot repetir la                   

mateixa del primer quadrimestre. Has d’emplenar aquest full i retornar-lo signat per la família a la                

tutoria que s’indiqui. Si no el lliures, t’assignarem nosaltres una matèria.  

Si un cop assignada l’optativa necessites fer una sol·licitud de canvi, has de lliurar el full de                 

sol·licitud signat per la família com a molt tard el dia 10 de febrer a les 8h a Consergeria. 

 

NOM COMPLET: CURS I GRUP: 

 

Marca la casella amb una X si és el cas: 

 

 

PIM. Ja he cursat aquesta matèria al primer quadrimestre. 

Numera les optatives següents de l’1 al 4 segons els teus interessos i aptituds (1 per la                 

matèria que més t’interessa i 4 per la de menys preferència). No oblidis posar cap               

número, perquè perdries preferència en el cas de manca de places. 

 

 

 

Introducció al Francès Aprendràs expressions i vocabulari bàsic per a          

l’apropament a una segona llengua estrangera, amb possibilitat de continuïtat a la            

resta de l’ESO. 

 

 

 

Investiguem el Sistema Solar: Investigarem tots els cossos celestes del nostre           

Sistema Solar, des dels més grans (Sol i planetes) fins als més petits (satèl·lits i               

asteroides). 

 

 

 

Jocs esportius i tradicionals: Millorarem les habilitats a través de la pràctica de             

diferents jocs. L’alumne serà l’encarregat de l’organització. 

 Brúixola: Una brúixola ajuda a trobar el millor camí. Tots som diferents i            

necessitem a nivell individual vies per afrontar els reptes i situacions de la nostra              

vida. Treballarem de forma dinàmica, divertida i activa diferents tècniques de           

relaxació i mindfulness (atenció i consciència plena) que ens ajudaran a afrontar            

els problemes i canvis personals  d’una  manera positiva. 

 

 

 

Taller d’art: Farem fer un petit tastet d’allò que la humanitat ha cregut més bell 

al llarg del temps i que ens ajuda a conèixer la història. Analitzarem algunes 

obres, elaborarem power points i esperonarem la creativitat a través de la 

reproducció d’algunes obres amb fang, guix, paper maixé i d’altres materials. 

 

Arenys de Mar, _____ de _______________ de 20___ 

Signatura (pare/mare/representant legal)  

 


