
MATÈRIES OPTATIVES DE 2 ESO 
 
Els alumnes de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) han de cursar algunes 
matèries optatives com a complement a les matèries comunes del seu currículum. En 
concret, els alumnes de 2n d’ESO del nostre centre han de cursar dues matèries 
optatives, distribuïdes cadascuna a raó de dues hores setmanals durant un 
quadrimestre. 
 
Oferta de matèries optatives 
 
Els alumnes hauran de cursar una matèria optativa de la franja A, una matèria 
optativa de la franja B al llarg de tot el curs, encara que es demanarà que en triïn 
sempre tres de cada franja per ordre de preferència. Així, cal numerar d’1 a 3, per 
ordre de preferència, tres matèries a cada columna de cadascuna de les dues 
franges. 
 
Serà important que les matèries es triïn en funció dels interessos dels alumnes, però 
també en funció de les seves necessitats acadèmiques. Sempre que sigui possible es 
respectaran les opcions triades per ordre de preferència. 
 
Segones llengües estrangeres (francès i alemany) 
 
L’estudi d’aquestes llengües és a la franja de matèries optatives, de manera que els 
alumnes que es decideixin per aquesta opció no podran cursar cap altra matèria 
optativa ni a 2n ni a 3r d’ESO. Cal tenir en compte que els alumnes que triïn aquesta 
opció hauran de continuar en els cursos successius.  
 
Aquestes matèries optatives van adreçades a l’alumnat que ja té un bon nivell de llengües. 
 

La distribució d’hores setmanals prevista per als cursos vinents és la següent: 
 
 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Francès - 2 1 3 

Alemany - 2 1 3 

 
 
BREU DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES: 
 
Alemany 1 i 2 (Departament de Llengües Estrangeres) 
Es treballarà tant l’expressió i comprensió oral com l’escrita amb el suport d’àudio, 
vídeo i informàtic. Es procurarà apropar l’alumne a la realitat alemanya mitjançant 
els suports anomenats anteriorment i amb intercanvis epistolars i per internet. En 
acabar els crèdits l’alumne ha de ser capaç de comprendre la importància de les 
llengües estrangeres per al seu futur laboral i social. 
 
Esports col·lectius (Departament d’Educació Física) 



Coneixement bàsic del reglament i aplicació dels aspectes tècnics i estratègics 
d’alguns esports col.lectius, fonamentalment voleibol i handbol, podent ampliar a 
altres com l’hoquei, futbol-sala, bàsquet, etc. 
 
Esports de raqueta (Departament d’Educació física) 
Aquesta matèria vol apropar-te a diferents esports de raqueta i ampliar possibilitats 
de formació. Reglament bàsic; tècnica individual; tàctica: defensa i atac; exercicis 
d'estirament aplicats. 
 
Francès 2 i 3 (Departament de Llengües Estrangeres) 
El francès com a segona llengua estrangera té continuïtat al llarg de l’ESO. Es 
treballarà tant l’expressió i comprensió oral com l’escrita amb el suport d’àudio, 
vídeo i informàtic. Es procurarà apropar l’alumnat a la realitat francesa mitjançant 
els suports anomenats anteriorment i més endavant amb una visita a França, 
intercanvis epistolars i per internet. En acabar, l’alumne ha de ser capaç de 
comprendre la importància de les llengües estrangeres per al seu futur laboral i 
social. 
 
Fem matemàtiques (Departament de Matemàtiques) 
És una optativa d’ampliació que tracta de treballar les matemàtiques d’una manera 
diferent, bàsicament amb la resolució de problemes i activitats més amenes com són 
resoldre problemes de diferents concursos de matemàtiques que es fan com el Fem 
matemàtiques o proves Cangur. 
 
Informàtica (Departament de Tecnologia) 
És una matèria dirigida a tos els alumnes de segon d’ESO, excepte a aquells que ja 
tenen coneixements avançats si han realitzat cursos d’informàtica. Treballarem les 
eines bàsiques d’utilització de l’ordinador. Farem una introducció al sistema operatiu 
i paquet ofimàtic: processador de textos, base de dades i full de càlcul. També 
utilització dels navegadors i recerca d’informació a internet. 

Reforç de matemàtiques (Departament de Matemàtiques) 
Aquest és un crèdit de l'àrea de Matemàtiques adreçat a alumnes que no pertanyin 
al grup de reforç i que hagin tingut dificultats en els crèdits comuns d'aquesta àrea i 
necessitin reforçar els continguts matemàtics bàsics que han vist fins al moment.  
 
Reforç d’ortografia (Departament de Llengua i Literatura Catalanes) 
Crèdit de reforç adreçat a l’alumnat que a l’hora d’escriure fa faltes d’ortografia. El 
conjunt d’activitats que s’hi proposen s’han elaborat per treballar de forma amena 
l’ortografia i consolidar-ne els aspectes més dubtosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


