OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
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Ordre





Codi

Títol del crèdit

Àrea

Nivell

B47

Francès II

Francès

Iniciació

C82

Enjoying art

Expressió

Iniciació

D29

¡Arriba el telón!

Castellà

Iniciació

D18

Cuina i ciència

Naturals

Iniciació

D17

Il·lustrem un conte

Català /
Expressió

Iniciació

D27

Ús de les Google Apps

Tecnologia

Iniciació

D33

Això és injust!

Socials

Iniciació

D41

E-mociona’t I

Orientació

Iniciació

D42

Em descobreixo

Orientació

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.

DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES
2n ESO
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!
Cuina i ciència
(Naturals)
T'agrada investigar i experimentar? En aquesta optativa podràs viure la ciència de molt a prop
utilitzant productes químics molt quotidians: els aliments! Farem petites investigacions
aplicant el mètode científic per observar i aprendre més sobre fenòmens físics i químics.
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.
Ús de les Google Apps
(Tecnologia)
Us familiaritzareu amb l'ús intensiu de les aplicacions disponibles de Google com a eines de
suport en les tasques acadèmiques. Aquestes faciliten la gestió i el processament de
documents, imatges, vídeos, fulls de càlcul, presentacions i moltes més funcionalitats
accessibles des de qualsevol dispositiu electrònic (ordinador, ChromeBook, telèfon mòbil o
tablet).
Això és injust!
(Socials)
Treballarem i reflexionarem els teus drets i deures a partir de debats, pel.lícules, jocs de rol,
judicis...
E-mociona’t I
(Orientació)
T’has plantejat quins són els interessos i motivacions que et fan posar-te en marxa? Els
reconeixes? Tens prou energia per engegar el motor i començar a moure’t? De vegades
sabem el què volem, però ens falta: confiança en nosaltres mateixos, autoestima, assertivitat,
empatia, saber dir NO,...Les emocions son la base dels aprenentatges i per tant les hem de
reconèixer en nosaltres i en els altres.

Em descobreixo
(Orientació)
Jugarem, reflexionarem, ens emocionarem, i explorarem qui som, com som i com ens
mostrem davant dels altres. L’art i els jocs en grup ens ajudaran a aprofundir en el propi
autoconeixement i reforçar la nostra autoestima.

