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curs 2018-2019

Full de sol·licitud d’Optatives de 2n ESO
Optativa A2 (anual)
TL2 Temps de lectura 2
Aquesta optativa està plantejada per gaudir i somiar amb la lectura. La lectura et permet viatjar i conèixer
altres mons. Podràs escollir entre una gran varietat de llibres que tenim a la biblioteca. Si en començar un
llibre no t’acabés de fer el pes el podràs canviar per un altre, fins que trobis un que t’agradi.
CV2 Cultura i valors ètics
Optativa de cultura i valors ètics

RE2 Religió Catòlica
Optativa de Religió catòlica

Optativa Q2 (1r i 2n quadrimestre)
N13 Planeta terra
CN
Eva Sandoval
Planeta blau, planeta viu. La Terra és una gran màquina. Comprendre de quina manera funciona és el primer
pas per respectar-la. Per què les abelles i els taxis de BCN són grocs i negres? Per què els rius passen per
les ciutats? Un planeta d’una altra estrella pot desenvolupar vida?...
D07 L’expressió del Color
EV
Sandra Gil
En aquesta optativa es volen transmetre els coneixements i procediments pictòrics diversos que al marge de
les diverses cultures i èpoques han servit de suport a l’artista. Donarem ales a la nostra creativitat, creant
obres personals amb diverses tècniques i materials.
SF2 Segona llengua estrangera francès
IF
Empar Esparcia/ Mar Tarrús
Optativa de llengua francesa pensada per a aquells alumnes d'anglès interessats en adquirir uns
coneixements bàsics d'aquesta llengua. Aquesta optativa tindrà continuïtat al llarg de l’ESO.
U05 Fem música, cantem i toquem.
MU
Esperança Llebot
En aquesta assignatura farem un recorregut per les diferents maneres d’expressar-se musicalment, cant coral,
instruments musicals i percussió corporal. Farem especial èmfasi en el cant com a mitjà de producció artística.
P06 Superant conflictes
OR
Anna Moliner
La majoria dels problemes amb els altres són deguts a una mala comunicació. Comunicar-se bé t’ajuda a
resoldre els conflictes adequadament i també a aconseguir els teus objectius.
Respondre, enlloc de reaccionar, davant les diferents situacions de tensió que se’t presenten, sabent gestionar
les pròpies emocions i adonant-te del què passa als altres, et sentiràs millor i tindràs més bones relacions.
S’aniran treballant aquests aspectes de forma diversa però caldrà que participis activament i treballis.
R02 Festes i religió a Catalunya
RE
Benet Costa
Quin significat tenen les festes que celebrem? Per què es celebren? En aquesta assignatura descobrirem el
significat i sentit sobre les festes més conegudes i les no tan conegudes que celebrem avui en dia.

Numera en ordre de preferència les matèries de cada bloc i considera que el número
1 és la més desitjada.
optativa 2nESO A2 (Anual 1h)
codi

Optativa

TL2
CV2
RE2

Temps de lectura 2
Cultura i valors ètics
Religió Catòlica

codi
D07
N13
SF2
U05
P06
R02

optativa1ESO Q1 (1r quadrimestre 2h)
Optativa
Professor/a
L’expressió del Color
Sandra Gil
Planeta terra
Eva Sandoval
Segona llengua estrangera francès
Empar Esparcia / Mar Tarrús
Fem música, cantem i toquem.
Esperança Llebot
Superant conflictes
Anna Moliner
Festes i religió a Catalunya
Benet Costa

ordre

matèria
EV
CN
IF
MU
OR
RE

Signatura del pare, mare o tutor/a legal
Nom i Cognoms de l’alumne:
Nota: A finals de gener es passarà el full de tria de les optatives del segon quadrimestre.

grup:

ordre

