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Ordre 
 

 
Codi 
 

 
Títol del crèdit 
 

 
Àrea 
 

 
Nivell 
 

 
B44 
B47  

 
Francès I  
Francès II 
 

Francès Iniciació 

 D17 Il.lustrem un conte 
Català 
Expressió 

Iniciació 

 D29 ¡Arriba el telón! Castellà Iniciació 

 C84 Envoltats de ciència Naturals Iniciació 

 C85 
Taller de diseño y 
expresión oral I 

Castellà Iniciació 

 C86 Juguem en català Català Iniciació 

 C82 Et coneixes? II Orientació Iniciació 

 D24 Play and learn English II Anglès Iniciació 

 D28 El club de los periodistas I Castellà Iniciació 

 D33 Això és injust! Socials Iniciació 

 B42 Geometria pràctica I Matemàtiques Iniciació 

 C99 Narrar i descriure Català Iniciació 

         
                                    
                    

• S’han de numerar totes les matèries optatives per ordre de prioritat: 1, 2, 3,... 
 

• En els altres casos, s’assignaran DUES matèries optatives diferents, una per cada 
trimestre, segons ordre de prioritat, sempre que sigui possible. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
 
 

 



 

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. 

       
Il·lustrem  un conte     (Català i Expressió) 
Deixa volar la teva imaginació i la teva creativitat artística. Amb aquesta matèria podràs 

crear el teu conte tant a nivell gràfic com escrit. 

 
¡Arriba el telón!       (Castellà) 
Todos llevamos dentro un actor o una actriz. ¿Tú también? Si es así, ésta es la 

oportunidad de formar parte de una obra de teatro. ¡Te esperamos! 

 
Envoltats de ciència     (Naturals) 
La ciència és a tot arreu i en aquesta optativa podrem apropar-nos al món científic des del 

punt de vista quotidià i divulgatiu emprant r3ecursos experimentals i audiovisuals. 

Taller de diseño y expresión oral I   (Castellà) 
En este taller aprenderemos a diseñar con Power Point, Canva y Genially, además de 

aprender las mejores técnicas para nuestras presentaciones orales. 

Juguem en català      (Català) 
A partir de jocs lingüístics, treballarem el català de forma lúdica i creativa. Coneixerem jocs de 
diversos orígens, adaptarem jocs en altres llengües al català i en crearem de nous. 

Et coneixes?  II      (Orientació) 
Creus que et coneixes ben bé com ets? Quan t’emociones saps reconèixer les teves 

emocions? I les dels altres? Quines capacitats i punts forts tens? Quines debilitats són les 

teves? Vius amb estrès o vius relaxat? Tots junts treballarem l’educació emocional. 

 
Play and learn English II     (Anglès) 
Practicarem la llengua anglesa amb jocs i diferents activitats lúdiques. Gaudirem en 

diferent situacions alhora que parlarem i reforçarem l’anglès.  
 
El club de los periodistas I    (Castellà) 
¿Te gustaría descubrir cómo se trabaja en los medios de comunicación? En  “El club de los 
periodistas” nos pondremos en la piel de un presentador, de un reportero... utilizando los 
recursos digitales. ¡Anímate!  
 

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

rol, judicis... 
 

Geometria pràctica I     (Matemàtiques) 
Treballarem els conceptes geomètrics bàsics, les formes i les àrees i la seva aplicació 

pràctica.  
 

Narrar i descriure      (Català) 
Per millorar i poder assolir les Competències de llengua catalana a través 

de la narrativa i la descripció amb diferents tècniques. 


