DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 2n d’ESO
APRENDER A
APRENDER

La finalitat d’aquesta optativa és oferir pautes d’orientació, tècniques d’organització i mètodes
d’aprenentatge per tal de millorar el domini de la llengua catalana i castellana. Treballarem l’atenció,
la concentració, la memòria, la comprensió i l’expressió escrita.

MATEMÀTIQUES
APLICADES A
L’ENTORN

Aquesta optativa està pensada per reforçar coneixements matemàtics útils per a la vida quotidiana.
Treballarem el càlcul, la resolució de problemes i el raonament matemàtic, entre d’altres aspectes.

FRANCÈS

La finalitat d’aquesta matèria és construir i ampliar els coneixements bàsics de la llengua francesa.
Ampliem la capacitat de comunicació dels nostres alumnes tot utilitzant l’expressió en passat i futur.

ALEMANY

L’optativa d’alemany a 2n d’ESO està orientada a seguir oferint els alumnes un contacte amb la
llengua i cultura alemanyes, i alhora a seguir treballant vocabulari bàsic i expressions habituals.
Aquesta matèria tindrà continuïtat a 3r i 4t d’ESO a fi de poder acreditar un nivell A2 de l’EOI al final
de l’etapa.

HORT

Aquesta optativa està pensada per aproximar els alumnes al cicle vital de les plantes en tres medis
diferents: l’hort, el jardí i l’arboretum (laboratori d’arbres). Es tracta d’una matèria manipulativa en
què aprendrem tècniques de sembra, plantació, reproducció, poda, reg, adobs i tractaments.
L’objectiu és conèixer, diferenciar i classificar els diferents cultius, arbustos i arbres a través de
l’observació diària de la seva evolució i les feines que requereixen en cada estació.

ROBÒTICA AMB
LEGO

L’optativa de robòtica pretén iniciar l’alumnat a la programació i construcció de robots de forma
bàsica i lúdica tot despertant, cooperativament, la passió per la ciència, la tecnologia, la informàtica
i moltes altres matèries que es poden relacionar de forma transversal. A través dels productes Lego
Mindstorms, l’alumnat anirà creant el seu propi robot i superant les diferents missions plantejades.
Si les condicions són favorables, l’optativa preveu la participació a diferents competicions.

DIBUIX
ARTÍSTIC I

En aquesta optativa, a partir de la necessitat de l’ésser humà de comunicar-se entre si, de
transmetre experiències i coneixements, vivències i inquietuds, aprendrem a dibuixar la realitat i
entrarem en contacte amb tècniques senzilles de l’activitat plàstica.
Es tracta d’aproximar l’alumne a la representació de les formes amb volum, tant en el pla com en
l’espai. A partir de l’observació de l’entorn i de les imatges del record es potenciarà la creativitat,
l’enginy, l’espontaneïtat i l’ expressió graficoplàstica.
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