INSTITUT QUERCUS

CURS 2017-2018

FULL DE SELECCIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES 2n ESO
NOM i COGNOMS DE ALUMNE/A: .........................................................

GRUP: ..........

Les optatives que s’ofereixen enguany a 2n d’ESO apareixen als requadres següents. Escriviu un número de l’1
al 4 segons la vostra preferència a la casella de l'esquerra de l'optativa:
1 = la matèria que més desitjo fer de totes
3 = la trobo interessant
2 = també m’agradaria molt poder-la fer
4 = també la faria de gust
Cal fer la tria dels 2 semestres a principi de curs i el full s'haurà d'emplenar per duplicat. No es pot triar la
mateixa optativa els dos semestres.

1r semestre (13 set. – 26 gener)

2n semestre (29 gener – 6 juny)

El cor a tota màquina

El cor a tota màquina

Introducció al francès

Introducció al francès

Activitats a la natura

Activitats a la natura

Introducció a l'alemany

Introducció a l'alemany

Fem matemàtiques

Fem matemàtiques

Los medios de comunicación

Los medios de comunicación

Música

Música

L’institut es reserva el dret de fer algun canvi durant el curs en funció de la demanda.

EL COR A TOTA MÀQUINA
En aquesta optativa ens adonarem de la importància que té el cor per al nostre organisme. N'estudiarem les seves parts,
aprendrem a mesurar les pulsacions cardíaques, a portar una vida saludable per evitar problemes cardíacs i acabarem fent la
dissecció d'un cor.
INTRODUCCIÓ AL FRANCÈS*
Per a aquell alumnat que vol fer un tastet d’una segona llengua estrangera. En aquesta optativa aprendràs les nocions
bàsiques per començar a defensar-t’hi (tot parlant i escrivint sobre situacions quotidianes simples). En definitiva, tot posant les
bases per si tens ganes de seguir estudiant-lo en propers cursos. Anima’t!
*El fet de cursar aquesta optativa dóna preferència a cursar-la a 3 r d’ESO.
ACTIVITATS A LA NATURA
Aproximació als esports de la natura, per mitjà del coneixement de les seves tècniques bàsiques, dels perills que comporten, de
la forma d’evitar aquests perills i de la manera de realitzar-los essent respectuós amb la natura. Cal disposar de bicicleta de
muntanya.
INTRODUCCIÓ A L'ALEMANY*
Tens ganes de fer un tastet d’una llengua nova tan diferent com l’alemany? No tinguis por. Si t’agraden les llengües, atreveixt'hi i ens ho passarem bé, tot aprenent els aspectes bàsics per veure si tens ganes de seguir estudiant-lo. Willkommen!
*El fet de cursar aquesta optativa dóna preferència a cursar-la a 3 r d’ESO.
FEM MATEMÀTIQUES
Optativa de matemàtiques adreçada a tot l'alumnat, que complementa el treball sobre competències bàsiques i resolució de
problemes que també es fa al grup-classe, molt important per a la formació en l'àmbit matemàtic.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En esta optativa los alumnos redactarán textos periodísticos de diferentes géneros destinados a medios de comunicación
distintos: prensa, radio, televisión... El objetivo es que los alumnos mejoren la expresión escrita en castellano, que valoren la
importancia de los medios de comunicación y que adquieran un espíritu crítico en relación a estos.
MÚSICA
En aquesta optativa es treballaran aspectes musicals com estructures, melodies i ritme.
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Espai reservat a les observacions dels pares i mares. Cal retornar-lo signat al tutor/a de grup el
dia 13 de setembre de 2017.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...............................................

Vistiplau,
Signat:

