MATÈRIES OPTATIVES

1r d’ESO

Nom i Cognoms .....................................................................................

Grup .............

Les matèries optatives impliquen 2 hores a la setmana i tenen una durada quadrimestral.
Cal que numereu les optatives per ordre de preferència, posant l’1 a la matèria que més us
interessa, un 2 a la següent i així successivament fins que totes les optatives tinguin un número
(de l’1 al 9).
El contingut d’aquestes matèries el podeu consultar a la pàgina web del centre:

http://www.institutperevives.cat/index.php?apartat=107
Cal presentar aquest full a Consergeria ABANS del 15 de juliol

MATÈRIES OPTATIVES

1r Quadrimestre

APRENDRE A APRENDRE (reforç)
MATEMÀTIQUES APLICADES A L’ENTORN (reforç)
FRANCÈS
ALEMANY
HORT
PROGRAMEM AMB SCRATCH
MANS ENLAIRE (manualitats)
RELATS DE MITOLOGIA
SONAESCOLA XL (conjunt instrumental de guitarres)

IMPORTANT:
Ø La tria d’una matèria no implicarà l’assignació directa, ja que dependrà del nombre de
demandants de l’optativa. L’equip de professors/tutors de 1r d’ESO les adjudicarà
procurant respectar la tria dels alumnes, però també aplicant altres criteris i equilibrant els
diferents grups.
Ø En el cas que es triï Francès o Alemany, la matèria es farà obligatòriament al llarg de tot
el curs i de tota l’etapa, de 1r a 4t d’ESO, ja que és una matèria que necessita continuïtat.
Ø Les optatives de reforç dels àmbits lingüístic (Aprendre a aprendre) i matemàtic
(Matemàtiques aplicades a l’entorn) seran assignades segons la recomanació dels
professors i orientadors del centre.
Ø La matèria SonaEscola XL només s’oferirà al 2n quadrimestre.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’Institut Pere Vives us informa
que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en fitxers de la responsabilitat del Departament d’Educació, la finalitat dels quals és la gestió de
l’acció educativa. Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la limitació en les condicions previstes per la legislació vigent.
Per exercir aquest dret heu d’enviar un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu.
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