
 

OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES   
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Curs 19-20 

 

NOM I COGNOMS_____________________________ GRUP________ 
 
 
 

 
 
Ordre 
 

 
Codi 
 

 
Títol del crèdit 
 

 
Àrea 
 

 
Nivell 
 

 
B44 
B47  

 
Francès I 
Francès II 
 

Francès Iniciació 

 C82 Enjoying art Expressió Iniciació 

 D29 ¡Arriba el telón! Castellà Iniciació 

 D30 Art i ciència Naturals Iniciació 

 D31 Concurs de Booktubers Català Iniciació 

 D32 Fem esport a l’entorn Educació Física Iniciació 

 D33 Això és injust! Socials Iniciació 

 D25 Geometria amb geogebra Matemàtiques Iniciació 

 D35 Eines 2.0 Català Iniciació 

 
 
 

• S’han de numerar totes les matèries optatives per ordre de prioritat: 1, 2, 3,... 
• Es podrà assignar una matèria optativa de forma automàtica a l’alumnat que no ha 

superat alguna CB del curs anterior.  
• En els altres casos, s’assignaran TRES matèries optatives diferents, una per cada 

trimestre, 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... 

 

¡Arriba el telón!      (Castellà) 
Tots portem a dins un actor o una actriu. Tu també? Si és així aquesta és l’oportunitat de 

formar part d’una obra de teatre. T’esperen! 

 
Art i ciència       (Naturals) 
Analitzarem creacions artístiques on la ciència està present i també farem representacions 

de conceptes i models científics a través de l’art, ja sigui dibuixant, fent maquetes, 

fotografia científica, teatralització... 

 

Concurs de Booktubersl     (Català) 
Dins la comunitat de Youtubers han aparegut uns “influencers” de la literatura juvenil que 

s’han fet famosos produint vídeos sobre llibres:BookTags, BookHauls. Treballarem i 

visualitzarem Booktubes de Booktubers consolidats i realitzarem un concurs al final del 

trimestre. 

 
Fem esport a l’entorn     (Expressió) 
Farem esport per l’entorn de Vilanova amb BTT i fent senderisme utilitzant el GPS, i 
coneixent la climatologia, topografia, i els primers auxilis. 
 

Això és injust!      (Socials) 
Treballaremi reflexionarem els teus drets i deures a partir de debats, pel.lícules, jocs de 

rol, judicis... 
 

Geometria amb Geogebra    (Matemàtiques) 
Treballarem els conceptes geomètrics bàsics, les formes i les àrees i la seva aplicació 
pràctica amb eines del Geogebra.  
 

Eines 2.0       (Català) 
Millora i coneix noves eines 2.0 per tal d’introduir-les en el teu dia a dia en les diverses 

àrees: Slidedown, Powton, eines Google DRIVE, Thatquiz, Audacity, còmics on line i 

mapes conceptuals.  

 


