INFORMACIÓ SOBRE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 2n d’ESO
Curs 2019-2020
1/ Francès: segona llengua estrangera (anual)
En aquesta assignatura optativa farem una introducció a la llengua francesa, tant a
nivell escrit com a nivell oral. A través de treball oral en parelles, cançons populars i
també actuals, jocs en francès, així com pel·lícules en versió original amb el seu treball
previ a l' aula,

entrevistes curtes a visitants de parla francesa etc, reforçarem la

competència comunicativa i durem a terme un aprenentatge actiu i motivador.
2/ Alemany: segona llengua estrangera (anual)
En aquesta assignatura optativa farem una introducció a la llengua alemanya.
L'objectiu del curs és que els alumnes dominin situacions comunicatives bàsiques com
saludar, presentar-se, parlar de la seva escola i les seves aficions o concertar una cita
amb algú. Per tal d'assolir una millor competència comunicativa es treballa sovint en
parelles i en grups. També es duu a terme un primer apropament a la cultura dels
països de llengua alemanya mitjançant textos, cançons i vídeos.

3/ Computers made easy
This optional subject in English aims at offering students an overview of several
computer and Internet applications. We will study the vocabulary of these fields in
English and we will further the students’ knowledge of word processing tools, power
point, and an introduction to html code so that students can program their own blog and
a webpage and we will also learn how to enhance these tools with multimedia
applications such as video and sound.
We will also analyze and use computer programs to learn English and we will devote
some time to Internet safety issues. All the activities and material are original and in
English. This credit is based on autonomous and collaborative learning through
computers.
Aquesta matèria optativa en Anglès proposa l’estudi avançat de diferents aplicatius informàtics i
telemàtics. Estudiarem tot el vocabulari d’aquests àmbits en Anglès, farem un aprofundiment
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d’aplicacions com ara processadors de textos, power point, una introducció a la programació en
llenguatge html per tal de programar un bloc, una pàgina web, i aprendrem a posar en aquestes
aplicacions elements multimèdia de vídeo i so.
També analitzarem i emprarem aplicacions informàtiques per a l’aprenentatge de la Llengua
Anglesa i estudiarem aspectes de la seguretat a Internet (virus,phishing, seguretat per a
menors a la xarxa etc). Totes les activitats i material d’elaboració pròpia és en Anglès i la
matèria es basa en l’aprenentatge autònom i col·laboratiu mitjançant ordinadors.

4/ Vull ser artista!
El dibuix i la pintura, a més de representar una imatge, són capaços de transmetre i
expressar un missatge, a però cal tenir les eines i conèixer els procediments per
poder-ho fer. En aquesta optativa, ampliaràs els teus coneixements de dibuix amb l’ús
del carbonet i treballaràs el color amb l’aquarel·la i l’acrílic, posant-ho en pràctica en la
realització de treballs que reflectiran les teves aptituds artístiques. Anima’t a descobrir
l’artista que portes dins!
5/ Conjunt Instrumental
L’objectiu d’aquesta optativa és fomentar la formació d’una agrupació instrumental
treballant tant amb els instruments de què es disposa a l’aula (teclats, instruments orff,
piano, flauta, etc) com amb els instruments que practiqui cadascú.
Està dirigida a iniciats en la pràctica d’un instrument musical amb la finalitat de poder
treballar diverses obres i crear un petit repertori.
6/ Introducció a l’economia i finances personals
Es tracta d’introduir la matèria d’economia i els seus conceptes bàsics per després
tractar qüestions pràctiques d’economia que segur que farà servir al llarg de la seva
vida i que el poden ajudar a ser més savi i prudent a l'hora de comportar-se com
consumidor, productor, inversor, estalviador, administrador d'una economia domèstica
o una comunitat de veïns o qualsevol altre funció econòmica.
També es tractaran temes referents a l'impacte ecològic i social de les decisions
econòmiques i al consum responsable.
Les optatives de 2n d’ESO són de 2 hores setmanals i, excepte les segones
llengües (anglès i alemany), són quadrimestrals; és a dir, l’última setmana de
gener l’alumne/a canvia d’optativa i, en total, cursa dues matèries optatives
durant el curs.
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