
       

 FULL DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES DEL 1R TRIMESTRE DE  2n D’ESO CURS 17-18 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A: ...................................................................................... CURS i GRUP (2016-17):............ 

 

TÍTOL MATÈRIA DESCRIPCIÓ PUNTS 

El gust per la 
lectura 

Llengua Catalana Consolidació de l’hàbit de la lectura iniciat a 1r d’ESO. 
 

 

Et voilà Francès 
Iniciació en l’aprenentatge d’una nova llengua estrangera. Es tracta d’adquirir les eines bàsiques 
en francès. (nivell A1)    

 

 

Futbol sala Ed. Física 
Aprenentatge dels principals fonaments tècnics i tàctics del futbol sala així com les principals 
regles de joc. 

 

 

Escoles Verdes Escoles Verdes Per alumnes amb sensibilitat pel medi ambient i la sostenibilitat de l’entorn. 
 

 

Conjunt 
instrumental I 

Música 
Estudi de partitures amb diferents estils (rock, hip-hop,new age,funky,..) i amb diferents 

instruments. 

 

 

Robòtica Tecnologia 
Introducció a la robòtica amb Lego Mindstorm. Es treballa en equip per a resoldre els diferents 
reptes que ha de superar el nostre robot. 

 

 

Tornem a dibuixar Visual i plàstica 
Treballarem el collage, el dibuix artístic i tècnic, repassant i millorant les tècniques que s’han 
treballat a 1r. d’ESO 

 

 

Penso, sento, 
faig..... 

Emprenedoria 

La emprenedoria és la capacitat per prendre la iniciativa, per tant ser emprenedor és ser una 
persona que crea, desenvolupa i implanta un projecte empresarial. La frase “la distància entre el 
voler i el poder s’escurça amb entrenament”.ENTRENAR-SE, per aconseguir que l’alumne/a millori 
la seva habilitat per organitzar-se, o perquè un alumne millori la destresa de parlar en públic. 

 

 

La direcció del centre es reserva el dret de modificar la distribució trimestral de Matèries optatives en funció de l’organització del centre. 

Aquest full s’ha de fer arribar a l’institut abans del dijous 7  de setembre. 

Signatura del pare mare o tutor:          Signatura de l’alumne/a: 



     
  

MATÈRIES OPTATIVES 2n ESO CURS 17/18.  FULL INFORMATIU 

 

 INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL FULL DE TRIA DE LES MATÈRIES OPTATIVES: 

 

Les Matèries Optatives són matèries que l’alumne pot triar. Impliquen 2 hores a la setmana i duren 

un trimestre ( excepte el Francès), serveixen per iniciar, reforçar o  ampliar la resta de  matèries que 

es fan i la seva nota s’inclou en la part optativa del currículum 

1. Per fer l’elecció de les Matèries Optatives és convenient que l’alumne i els pares valorin junts 

quines són les seves necessitats i els seus interessos. 

2. En el full de tria, l’alumne fa l’elecció de la Matèria Optativa que farà durant el primer trimestre. Al 

llarg del curs es farà la tria de les Optatives del 2n i 3r trimestres. 

3. Cal que numereu en l’apartat de PUNTS les Matèries Optatives posant l’1 a la Matèria que més us 

interessa, el 2 al següent i així successivament fins que totes les optatives tinguin un número (de 

l’1 al 8). 

4. Els alumnes que en la matrícula van escollir l’opció de Francès han d’escollir amb un 1 l’optativa 

de Francès i faran obligatòriament els 3 trimestres aquesta optativa. 

 

L’oferta de Matèries Optatives pot sofrir modificacions per canvis a nivell d’organització. Aquestes 
modificacions seran comunicades als alumnes. 

De qualsevol manera, la tria de Matèries Optatives serà revisada pels tutors/res i professors/es per 
tal que sigui correcta i coherent. 

El full de la tria de les matèries optatives ha de ser retornat, degudament omplert, abans del dijous 
7 de setembre a la Consergeria del centre. 

 

 


