OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
2n ESO
Curs 17-18

NOM I COGNOMS_____________________________ GRUP________

PRIMER I SEGON QUATRIMESTRE
Ordre

Codi

Títol del crèdit

Àrea

Nivell

B44
B47

Francès I
Francès II

Francès

Iniciació

D04

Wow!

Castellà i
expressió

Iniciació

D05

Time to speak

Anglès

Iniciació

B42

Geometria pràctica

Matemàtiques Iniciació

912

Resolució de problemes II Matemàtiques Iniciació

D06

Creació de molècules

Naturals

Iniciació

D07

Música digital

Música

Iniciació

D08

Qui és l’assassí?

Naturals

Iniciació

D09

Principis físics aplicats a
Naturals
màquines simples

Iniciació

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.
Wow!
(Castellà i Expressió)
Els superherois del cinema i el còmic tenen més coses a dir-nos del que et
penses. Descobreix-los.
Time to speak
(Anglès)
Per practicar i millorar la fluïdesa dels alumnes en expressió oral amb
activitats orals que amplien el vocabulari i milloren la comprensió i expressió
en llengua anglesa.
Geometria pràctica
(Matemàtiques)
En aquest crèdit reforç els conceptes geomètrics bàsics, les formes i les àrees
i la seva aplicació pràctica.
Resolució de problemes
II
(Matemàtiques)
Desenvolupar estratègies de raonament, anàlisi i resolució de problemes
matemàtics de diferents tipologies.
Creació de molècules

(Naturals)

Fabricarem molècules químiques, les relacionarem amb formulació orgànica i
inorgànica i veurem com es poden combinar entre elles.
Música digital I
(Música)
Aprèn a crear peces musicals utilitzant eines digitals.
Qui es l’assassí

(Naturals)

Seguint un pla estratègic podrem arribar a trobar l’assassí a través de
conceptes i coneixements científics. Posarem en pràctica tots aquells
coneixements de ciències que has aprés durant aquests anys.
Principis físics aplicats a màquines simples

(Naturals)

A partir de lleis simples com la palanca, lleis de Newton i la llei de Hooke, i els
principis fonamentals de conservació de l’energia i l’impuls, construirem una
màquina capaç de llançar objectes pesats. Arribats aquí estudiarem el
moviment amb sistemes de captura de vídeo per aprendre a fer punteria.

