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INSTRUCCIONS 
 

 

En 2n d’ESO has de fer una doble elecció: 

1. Cal que tries entre Religió o Valors Ètics (1h setmana) 

2. Has de triar una optativa d’entre les que s’ofereixen al centre d’una 

durada de 2h setmanals. 

 

 

Has de saber que, si l’equip de professors o estima positiu per a tú,  hauràs 

de cursar com a matèria un Reforç d’una matèria instrumental: Castellà, 

Matemàtiques o Valencià. 

 

 

 

Optatives per a 2n d’ESO (Matèria específica a elegir) (2h) 

❏ CULTURA CLÀSSICA 

❏ FRANCÈS: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 

❏ INFORMÀTICA 

❏ TALLER.COM 

❏ TALLER D’EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT I LA 

TOLERÀNCIA 

❏ TALLER D’IMATGE I MISSATGE 

❏ TALLER DE MÚSICA 

❏ TALLER DE TECNOLOGIA 

❏ REFORÇ INSTRUMENTAL: Castellà, Matemàtiques o 

Valencià 

 

 

A continuació tens una breu descripció de les matèries perquè pugues fer 

una millor elecció. 
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Matèries ESPECÍFIQUES per a 2n d’ESO 
 

(Recorda que has de fer almenys una d’aquestes matèries, però que pot ser que faces un Reforç) 

 

 

CULTURA CLÀSSICA 

 
Si tries Cultura Clàssica sabràs: 

-  Què significa «el taló d'Aquil.les»,  «passar una odissea»,  « passar per 

l'arc del triomf»...  

- Com eren els déus i els herois de l'antiguitat  grega i romana. 

 

Com ho aprendràs? 

- Amb  lectures, pel·lícules i activitats sobre llegendes antigues 

- Amb les TIC: blog d'aula, activitats en Internet, etc. 

- Amb visites a museus i llocs arqueològics. 

 

Per a què et servirà: 

- Per a conèixer  els nostres orígens.  

- Per a conèixer millor el teu entorn sociocultural. 

- Com a ajuda per a altres assignatures. 

 

 

FRANCÉS: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 
 

En 2n d' ESO s´inicia els estudiants en els coneixements més bàsics del 

francès.  

El procés d'aprenentatge d'un idioma és llarg, per això aquesta optativa té 

continuïtat des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat, la qual cosa permet als 

alumnes presentar-se en el nostre centre a les proves homologades de nivell 

bàsic (A2). 

Actualment, conèixer més una llengua estrangera facilita l´accés al món 

laboral. I més, si aquesta és una de les poques llengües parlades als cinc 

continents. 

D´altra banda, el francès és una llengua propera al valencià i al castellà, i 

això facilita la seua adquisició. 

 

INFORMÀTICA (2h) 
 

El món dels ordinadors vist d'una forma pràctica. 

 

Introducció al món d'Internet. 

Ofimàtica: nivell avançat dels processadors de text. 

Nivell avançat dels editors gràfics en 2 dimensions. 

Nivell mitjà de programació mitjançant alguna eina de codi adaptat a  

alumnes de 12-13 anys. 
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TALLER.COM 
 

T'atreveixes a fer un blog en valencià? Posa en pràctica els teus 

coneixements informàtics per aprofundir en l'aprenentatge del valencià de 

manera lúdica i ben atractiva. 

 

 

TALLER D’EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT I LA 

TOLERÀNCIA 

 
Aquesta assignatura està relacionada amb els valors de la igualtat i la 

tolerància en les relacions humanes. El treball en classe anirà descobrint als 

alumnes com és la nostra societat, com som les persones i com són les 

relacions humanes des del punt de vista del sexe, del gènere, de la raça, de 

la procedència i de la condició social de les persones. 

 

Analitzarem els Drets Humans i els valors socials que volem per a viure bé.  

 

Tractarem qüestions socials, com la discriminació en tots els seus tipus, a la 

nostra aula, al nostre poble, al país o al món. Descobrirem dades de la vida 

real que estableixen diferències i discriminació entre les persones, 

consolidarem en els nostres alumnes una ciutadania crítica, basada en la 

igualtat i la convivència com a condició necessària per a poder 

desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat. 

 

 

 

TALLER D’IMATGE I MISSATGE  
 

Treballarem la comunicació a través de les formes 

 

 

TALLER DE MÚSICA  

 

Prepararem un musical. Per a fer-lo assajarem balls tradicionals, 

cantarem, tocarem instruments de percussió i a més treballarem 

tècniques d'interpretació. 
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TALLER DE TECNOLOGIA 

 

L'assignatura de Tecnologia de 3r d’ESO té un enfocament pràctic. La part 

teòrica és la mínima i imprescindible per poder realitzar els casos pràctics de 

muntatges i projectes. 

 

Les partes de què consta són les següents:  

 

1. Introducció a l’electricitat i l'electrònica. Es realitzen muntatges amb:  

- Bombetes i interruptors per distingir circuits en sèrie i en paral·lel.  

- Resistències, potenciòmetres i Leds , per a poder aplicar-ho en la part 

següent d’ Arduino. 

 

2. Introducció a Arduino. Ens centrarem en la realització de muntatges de 

circuits (aplicant els coneixements de l’apartat anterior) per controlar 

muntatges senzills amb l’ordinador. 

 

3. Iniciación a la impressió 3D. Realitzarem figures simples amb un 

programa informàtic de disseny, que després materialitzarem amb la 

impressora 3D.  

 

 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

I RECORDA…. 

 

tota la  informació en http://portal.edu.gva.es/guillemdalcala 
 

http://mestreacasa.gva.es/web/guillemdalcala

