OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
2n ESO
Curs 18-19
NOM I COGNOMS_____________________________ GRUP________

PRIMER I SEGON QUADRIMESTRE
Ordre

•

Codi

Títol del crèdit

Àrea

Nivell

B44
B47

Francès I
Francès II

Francès

Iniciació

C82

Enjoying art

Expressió

Iniciació

433

Mitologia grecoromana

Clàssiques

Iniciació

D14

Let’s do Science!

Naturals

Iniciació

D09

Treball amb
elèctrics

Naturals

Iniciació

D15

Fem un musical

Expressió

Iniciació

D06

El
món
molècules

Naturals

Iniciació

D02

Música viva II

Música

Iniciació

A13

Informàtica II

Naturals

Iniciació

circuits

de

les

S’assignaran dues matèries optatives segons ordre de prioritat sempre que
sigui possible.

Signatura pare/mare

DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES
2n ESO
Francès I
(Francès)
Per descobrir un segon idioma estranger i desenvolupar-ne els aspectes
comunicatius més pràctics, treballant l’expressió i la comprensió oral i
escrites.
Francès II
(Francès)
Per desenvolupar un segon idioma estranger incidint en els aspectes
comunicatius més pràctics, treballant l’expressió i la comprensió oral i
escrites. Cal haver cursat anteriorment un crèdit de francès.
Enjoying Art
(Expressió)
Explorem les possibilitats de l’expressió artística tot practicant l’anglès i
gaudint de l’experimentació amb diferents tècniques., els nostres
pensaments...
Mitologia grecoromana
(Clàssiques)
Per conèixer els principals personatges mitològics i llegendes de l’antiguitat
(Ulisses, Hèrcules, etc.) i la seva pervivència a l’actualitat (cinema, literatura,
publicitat, etc.)
Let’s do Science!
(Naturals)
Vols millorar el teu anglès amb les ciències? En aquesta matèria realitzada en
anglès farem preguntes sobre el món i descobrirem la resposta. Per això
dissenyarem experiments per a realitzar les propostes i analitzar els resultats.
Treball amb circuits elèctrics
(Tecnologia)
A partir d’unes determinades necessitats, dissenyaràs i construiràs petits
circuits elèctrics i podràs fer les mesures de les magnituds elèctriques més
importants a partir de l’ús del tester o polímetre.
Fem un musical
(Expressió)
La música augmenta la intel·ligència, el llenguatge, la memòria, la
creativitat...Si vols expressar i fer emocionar amb la música, el teatre i el ball
vine a fer el musical de GREASE. Ens ho passarem molt bé!
El món de les molècules

(Naturals)

Visió de la ciència aplicada a la gestió dels problemes del món actual.
Música viva
(Música)
Viuràs i gaudiràs amb la música des de diferents vessants.
Informàtica II
(Tecnologia)
Per dominar un ampli ventall de les eines Ofimàtiques per a la realització de
treballs, projectes i productes audiovisuals.

