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MATÈRIES OPTATIVES  2 ESO  CURS 2019- 2020

Informació general

A segon d'ESO, l'horari de l'alumnat contempla una matèria optativa per quadrimestre.
El primer  comença el mes de setembre i acaba el mes de gener; i el segon s'inicia el
mes de febrer i s'acaba a final de curs. Les optatives a triar són les que es descriuen
en el full adjunt. Cal que l'alumne/-a triï les optatives per ordre de preferència (de l’u al
7, tenint  en compte que 1 és l’opció primera).  L’assignació es farà  segons l'ordre
indicat i la capacitat de la matèria.

El segon idioma Francès forma part de les matèries optatives, però en aquest cas té
continuïtat tot l'any (equival a dues optatives – dos quadrimestres) i es pot cursar fins a
4rt d'ESO. Aquesta matèria s'assignarà als alumnes que ho van indicar a l'imprès de
matrícula.  Es  publicarà  un llistat  amb els  alumnes admesos i  exclosos als  taulells
informatius  del  centre.  Teniu  en  compte  que  els  alumnes  exclosos  hauran  de
complimentar de nou el full de tria d’optatives.

L'assignació d'optatives es fa a l’inici de curs quan l'alumnat ha lliurat l’imprès al/la
tutor/-a el primer dia del curs. En el cas de que un alumne/a no presenti la sol·licitud,
se li assignarà l’optativa segons les places que quedin disponibles.

Recordeu que aquest imprès ha d’anar signat per la família.
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ALUMNE/A: .............................................................................................. 2 ESO

DESCRIPCIÓ I TRIA D'OPTATIVES ORDRE
DE L'1 AL 6

 Francès
Inici de l’aprenentatge de la segona llengua estrangera. Aquesta optativa pot tenir continuïtat fins a
4rt ESO per garantir l’aprenentatge i consolidació dels coneixements adquirits. No cal marcar-la,
s'assigna segons l’imprès de matrícula i el llistat d’admissió.

No

 Cultura clàssica: Va passar a Troia.
Coneixerem la llegenda de l’expedició que un dia fa molts anys uns guerrers grecs van fer contra
la rica ciutat de Troia. I moltes històries més...

 Tècniques i procediments artístics II
En aquesta matèria optativa aprofundirem en els procediments pictòrics i les tècniques del dibuix
per endinsar-nos en la creativitat i els llenguatges artístics. Treballarem l’abstracció, l’expressivitat,
la  representació  figurativa...a  partir  de  la  creació  de  personatges,  representació  d’espais  i  la
creació pròpia. 

 Conèixer el món a través dels mapes 
Realització de diversos mapes per conèixer la distribució i característiques pròpies del territori:
continents, països, capitals, relleu...

 Introducció a Arduino i impressió 3D
Introducció a la programació de la placa Arduino i impressió 3D, mitjançant la realització de petits
projectes amb sensors i actuadors microlelectrònics.

 Juegos de lengua
Mejora tus conocimientos de expresión oral y escrita a través de juegos individuales o de grupo.
La optativa pretende mejorar la competencia lingüística desde un enfoque lúdico.

 Conjunt instrumental amb ukelele (SONAESCOLA XL)
Introducció a la pràctica instrumental en grup amb la finalitat d’adquirir eines bàsiques per a la
interpretació d’un repertori amb ukelele.

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a legal:......................................................................

Signatura del pare/mare/tutor/a legal:

Igualada ......... de ................................... de 2019


