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Codi 
 

 
Títol del crèdit 
 

 
Àrea 
 

 
Nivell 
 

B47  
 
Francès II 
 

Francès Iniciació 

C82 Enjoying Art Expressió Iniciació 

D29 ¡Arriba el telón! Castellà Iniciació 

C91 Monólogos humorísticos Castellà Iniciació 

C92 El joc de la ciència Experimentals Iniciació 

C93 
Parlem de les dones 
d’abans 

Català / 
Expressió 

Iniciació 

C94 
Programació i robòtica 
amb microbit 

Tecnologia Iniciació 

G02 
Disseny i construcció d’un 
objecte 

Tecnologia Iniciació 

D33 Això és injust! Socials Iniciació 

D41 E-mociona’t  Orientació Iniciació 

D42 Em descobreixo Orientació Iniciació 

C89 Juquem amb la història Socials 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) 

En aquesta optativa treballarem de forma pràctica diferents oficis tradicionals, 

els seus orígens i la seva evolució al llarg del temps. 

 

¡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’hi esperen! 

 

Monólogos humorísticos     (Castellà) 

Descubre qué es un monologo humorístico. Aprende a crear y a representar ante el público tu 

propio monologo de humor. 

 

El joc de la ciència      (Experimentals) 

Farem recerca sobre els jocs de taula i la ciència. Cada grup podrà aprofundir en un tema de 

ciències que els agradi o els interessi per poder, al final, construir un joc de ciència.  

 

Parlem de les dones d’abans    (Català i Expressió) 

L’objectiu d’aquesta optativa és donar visibilitat a una dona de la família o de l’entorn proper. 

Plasmant les seves vivències en textos i il·lustracions o imatges.  

 

Programació i robòtica amb microbit    (Tecnologia) 

Aquesta matèria pretén introduir el pensament computacional en l'alumnat a través de la 

realització de projectes de programació i robòtica amb plaques micro:bit i kits de sensors i 

actuadors. 

 

Disseny i construccióp d’un objecte    (Tecnologia) 

Introduir l'alumnat en l'aplicació del procés tecnològic per tal d'elaborar projectes de disseny i 

construcció d'objectes amb els recursos disponibles al taller de tecnologia.  

 

 

 

 

 

 



Això és injust!       (Socials) 

Analitzarem les problemàtiques socials des de diferents punts de vista per fugir de posicions 

extremistes. 

 

E-mociona’t        (Orientació) 

T’has plantejat quins són els interessos i motivacions que et fan posar en marxa? Els 

reconeixes? Tens prou energia per engegar el motor i començar a moure’t? De vegades 

sabem el que volem, però ens falta confiança en nosaltres mateixos, autoestima, assertivitat, 

empatia, saber dir NO... 

 

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. 

 

Juguem amb la història     (Socials) 

Aprendrem història de manera lúdica i divertida. 


