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

 

Ha arribat l’hora de fer la tria de matèries optatives per al segon quadrimestre. Has d’emplenar                

aquest full i retornar-lo signat per la família a la tutoria de s’indiqui. Si no el lliures, t’assignarem                  

nosaltres una matèria. Tingues en compte que no es pot repetir la del primer trimestre. 

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

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

 

NOM COMPLET: CURS I GRUP: 

 

Marca la casella amb una X si és el cas: 

 

 

PIM. Ja he cursat aquesta matèria al primer quadrimestre. 

 

 

Francès. 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.  

 

 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. En aquesta optativa parlarem de si els robots poden                 
somiar o no, aprendrem les bases de la robòtica i ens iniciarem en la programació. 

 Fem periodisme: Vols formar part de l’equip de reporters del centre? Podràs crear el bloc de                
l’institut i informar de tot el que hi passa. 

 Món SOStenible: Segons els científics, la Terra es troba en situació d’emergència.            
Emergència climàtica, extinció d’espècies, contaminació... Però no està tot perdut, podem           
posar-hi remei entre tots. Però abans d’actuar cal estar informat. Aprendrem a reconèixer             
aquests impactes ambientals i identificarem aquelles accions que podem fer per cuidar el             
nostre poble, el nostre mar i el planeta en general. Implica’t per un Món SOStenible! 

  
Tu diràs!: T’ho vols passar bé parlant? T’agraden els jocs de paraules? Vine! Debatrem,              
jugarem i farem molts discursos! 
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