
 
2n  d'ESO:        

 
Nom de l'alumne/a: 
 
MATÈRIES COMUNES: 
Llengua catalana i literatura  
Llengua castellana i literatura 
Llengua anglesa 
Ciències de la naturalesa 
Ciències socials 
Educació física 
Tecnologia 
Música 
Matemàtiques 
Educació visual i plàstica 
Cultura i valors ètics 
Acció tutorial 
Treball de síntesi (3r trimestre) 
 
Aquestes matèries queden complementades per les matèries optatives i les activitats 
complementàries següents: 
 
MATÈRIES OPTATIVES: Cal triar tres matèries optatives (una per a cada trimestre).  
 
      1r  trimestre  2n trimestre    3r trimestre 
 
Un món invisible ................................ 
Horticultura ........................................ 
Cultura clàssica ................................. 
L'òptica i les ones .............................. 
Geomates .......................................... 
Paraules al tinter ............................... 
Il·lustració narrativa ..........................                                                     ............ 
Emprenedoria ...................................         ...................................... 
 
Francès II ......................................... 
 
 
 
En el cas de triar Francès, aquesta optativa es dur a terme els tres trimestres, però, per 
raons organitzatives, es realitzarà en horari de les activitats complementàries. Aquest fet 
implica que els alumnes que triïn aquesta opció no podran realitzar cap activitat 
complementària i sí podran fer una matèria optativa més per trimestre! 
 
 
 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Cal triar una activitat per trimestre!  
         DIJOUS 
         1r  trimestre   2n trimestre    3r trimestre 
  
 
Petites investigacions I ........................ 
Robòtica I ............................................ 
Taller d'electricitat I .............................. 
Llegim, narrem, composem, parlem I .. 
Energia I .............................................. 
Aprenem jugant I ................................. 
Blanc i negre ....................................... 
Quin temps fa? .................................... 
 
 
Activitats complementàries: Cal triar una activitat per trimestre, i diferent a la triada el 
dijous!  
         DIVENDRES 
         1r  trimestre   2n trimestre    3r trimestre 
  
 
Petites investigacions II ....................... 
Robòtica II............................................ 
Taller d'electricitat II ............................. 
Llegim, narrem, composem, parlem II . 
Energia II ............................................. 
Aprenem jugant II ................................ 
Teatro  ................................................. 
Dibuix del Natural  ............................... 
 
 
 
 
 
Signatura pares   Signatura alumne/a                  Signatura tutors 
 
 
 
Cal retornar aquest full, degudament complimentat, als tutors el dia 12 de setembre. 
Ordeneu numèricament les matèries optatives i activitats complementàries segons les 
vostres preferències, necessitats i orientacions. Conjuntament amb les tutores i els 
especialistes s'acabarà de concretar el currículum de cada alumne/a. Hi ha un límit 
d'alumnat per a realitzar cadascuna de les matèries opcionals i activitats complementàries 
per tal de poder-les realitzar. 
 


