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L'alumnat farà una matèria optativa. Per conèixer les seves preferències numeraran les
matèries per ordre: un 1 a la que més agradi, un 2 a la següent... El full d'explicació els pot
ser útil abans de la tria.
Cal retornar el full omplert el dimecres 10 de gener a la tutoria. En cas de no portar-lo, serà
el tutor o la tutora qui assignarà les optatives d'acord amb les vacants.

ID

FRANCÈS 1

Introducció TANCAT

ID

ALEMANY 1

Introducció

GE

e-Twinning

Anglès

MU

CONJUNT INSTRUMENTAL ORFF

Introducció

DI

EL PROCÉS CREATIU

Introducció

FI

APRENDRE A PENSAR AMB LÒGICA

Ampliació

Signatura pare/mare

MATÈRIES OPTATIVES 2n quadrimestre

2n ESO Curs 2017-18

FRANCÈS 1
DEPARTAMENT: Idiomes / Professora: Anna Franquesa
Le français est une langue universelle. Avec l’anglais, le français est la seule langue parlée sur les cinq
continents. Plus de 200 millions de personnes le lisent et l’écrivent dans le monde. Le français est la langue des
arts et de la culture, aussi de l’amour, de la technologie, des affaires...Le français est un pont vers la culture du
monde entier.
El francès és una llengua universal. Amb l’anglès. el francès és l’única llengua parlada als cinc continents. Més
de 200 milions de persones el llegeixen i l’escriuen al món. El francès és la llengua de l’art i de la cultura,
també de l’amor, de la tecnologia, dels negocis...El francès és un pont cap a la cultura de tot el món. Fàcil,
no? T’animes?
ALEMANY 1
DEPARTAMENT: Idiomes / Professora: Laia Figueras
Möchtest du eine wunderschöne Fremdsprache lernen? Willkommen!
Aprenem alemany! La llengua alemanya és parlada per més de 100 milions de persones al món. Aquest
idioma indoeuropeu gaudeix de gran prestigi internacional tant a nivell empresarial, comercial i
comunicatiu, com al sector turístic. A l’Estat espanyol rebem 11 milions de turistes alemanys cada any, i no cal
dir que a la nostra comarca, el coneixement de la llengua germànica és un gran avantatge per trobar feina tant
a l’hostaleria i turisme com a les empreses multinacionals.
Aprendrem alemany mitjançant jocs, gramàtica, cançons i en principi farem un intercanvi a alemanya a 4t
ESO. Anima’t! A més d’aprendre la llengua pot ser una experiència molt interessant i divertida.
* Cal tenir bona nota d’anglès per inscriure’s a l’optativa.
** L’aprenentatge de l’alemany té continuació durant tota l’ESO. L’alumnat pot optar a presentar-se a un
examen oficial A2 o B1.
CONJUNT INSTRUMENTAL ORFF
Departament: Música / Professora: Imma Oliveres
Amb l’ús d’instruments del mètode Orff (xilòfons, metal·lòfons, timbales, caixes...), es muntarà una orquestra
de percussió per interpretar cançons, ritmes i melodies amb tècniques d’imitació, creació i improvisació. La
finalitat és participar en algun concert a l’institut.
EL PROCÈS CREATIU
DEPARTAMENT: Expressió / Professora: Esther Rovira
Alumnat interessat en el dibuix i en els processos creatius i de disseny utilitzant com a vehicle la geometria
plana i el color. Aprenentatge dels procediments pictòrics.
E-Twinning (en anglès)
DEPARTAMENT: GE / Professora: Diana Hernández
e-Twinning és la comunitat de centres escolar d´Europa i ofereix una plataforma per comunicar-se,
col·laborar, desenvolupar projectes o sentir i formar part de la comunitat educativa més atractiva d´Europa.
Aquest projecte ofereix l´oportunitat de col·laborar amb escoles de parla anglesa, amb l´objectiu de millorar
l´idioma i fer amistats. Destinat a alumnes de segon de la ESO per millorar les seves competències
lingüístiques en anglès i vulgui establir relacions amb alumnes d´altres països.
APRENDRE A PENSAR AMB LÒGICA
DEPARTAMENT: Socials / Professor: Pau Vila
La matèria optativa “Aprendre a pensar amb Lògica” contribueix de manera especial al desenvolupament de la
majoria de les competències bàsiques a l’ESO, molt recomanable per a tots els alumnes en general, i
especialment per aquells que vulguin desenvolupar les aptituds relacionades amb el raonament lògic i els
agradi el plantejament i la resolució d’enigmes. Es tracta de descobrir relacions, sèries, endevinalles, ... que
requereixen pensar atenta i coherentment per tal de solucionar les incògnites que ens aniran proposant. Hi
trobarem enigmes de tipus lingüístic, lògic i matemàtic sota una àmplia gama d’activitats que ens donaran
més d’un mal de cap.

