
OPTATIVES 2n ESO
Resum informatiu de les optatives que l’IES MAESTRAT oferta a 2n d’ESO 

per al curs 2022/2023

1) CULTURA CLÀSSICA



2) I  NFORMÀTICA :    QUÈ FEM ?

3)   INICIACIÓ A L'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL  

Ets creatiu? Et venen al cap moltes idees per a solucionar problemes que observes al teu voltant?

Si vols saber com aprofitar aquestes idees i que no es queden en l'oblit, l'assignatura d'iniciativa

emprenedora i  empresarial  de l'ESO t'ofereix  una visió  inicial  de com fer-ho.  És una primera

aproximació al món de l'empresa, de com emprenedors com Steve Jobs (cofundador d'Apple) van

aconseguir crear productes d'èxit i de com organitzar-te per a aconseguir crear allò que et va venir

un dia a la ment.

4)   SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (  FRANCÉS)

Coucou! Bonjour à tout le monde!

Je m'appelle Consuelo et je suis professeure de français. Je vous invite à vous inscrire à la classe

de Français pour le prochain cours.Vous allez apprendre cette langue si jolie, et peut- être, vous

amusez aussi!

Us agradaria saber qué diu el paràgraf anterior? És molt fàcil, només heu de triar l'optativa de

Francés. Podeu triar-la durant tota l'etapa de secundària (1r, 2n, 3r, i 4 t) i també a Batxillerat. En

tots els cursos hi ha un nivell 0 per als alumnes que la trien per primera vegada. Els alumnes que

continuen en esta optativa cursaran el nivell que els correspon.

Aprendre francés és fàcil, i a més a més, conéixer diferents llengües estrangeres, és  important.

VENEZ À CLASSE!  APPRENDRE FRANÇAIS, C'EST FACILE!  Bonnes vacances!

5) Projecte Interdisciplinar:  DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

Disseny  assistit  per  ordinador és  l'ús  d'ordinadors  per  a  assistir  en  el  disseny  d'un  objecte.

Actualment tots els dissenyadors fan ús d’aplicacions informàtiques per a dibuixar.

En aquest curs s’ensenyarà el dibuix tècnic utilitzat l’aplicació LIBRECAD, un programa per al

disseny 2D. Dibuixarem objectes utilitzant punts, línies, arcs, polígons, acotacions, capes, etc.



El disseny en dues dimensions és el pas previ a l’estudi del disseny en tres dimensions, el qual

està molt de moda actualment per les grans possibilitats que ofereix.

6) Taller d’aprofundiment:  MÉS MATES LÚDIQUES

L’objectiu de l’optativa és aprofundir en les vessants més divertides de les Matemàtiques i iniciar-

se  en  concursos  matemàtics.  Per  tant,  es  farà  una  iniciació  a  la  criptografia  (codificació  de

missatges amb polinomis),  a la matemàgia (àlgebra aplicada a la màgia) i  als jocs de lògica,

s’analitzaran gràfics i dades dels mitjans de comunicació i s’ensenyaran estratègies matemàtiques

per resoldre els problemes que apareixen als concursos matemàtics com les Proves Cangur o

l’Olimpíada Matemàtica.

7) Taller d’aprofundiment: INICIACIÓ AL PIANO

• T’agradaria aprendre a tocar el piano?
• Vols poder acompanyar-te mentre cantes?
• Vols tocar el teclat en un grup?
• Vols gaudir de tots els efectes cognitius positius d'estudiar música, i sobre tot el piano?

Si la teva resposta a qualsevol  d’aquestes  preguntes és sí, ara tens l’oportunitat.
En l'assignatura Taller de Piano per als cursos 2n 3r i 4t d’ESO partim del nivell cero i anem classe
a classe mostrant-te la tècnica bàsica per a que pugues iniciar-te en el món del piano, o bé,  
continuar desenvolupant la teua tècnica de cursos anteriors. 

Taller d’Iniciació al Piano és una assignatura fonamentalment pràctica, en la qual, el  límit en el teu
aprenentatge del piano el posarà la teua  dedicació I esforç.

En aquest enllaç es pot veure la interpretació d’una alumna.

https://youtu.be/irZIj5sV1II

8)   Taller de reforç:   MATEMÀTIQUES 

L’objectiu  de  l’optativa  és  ajudar  l’alumnat  a  aprovar  l’assignatura  de  Matemàtiques.  Per  tant,

respectant el nivell i el ritme de cadascú, l’alumnat va fent exercicis d’un dossier per repassar i reforçar

el contingut del curs. I, a més a més, es potencia el càlcul mental, es reforcen les operacions bàsiques

i es fomenta la resolució de problemes, ja que són eines bàsiques per a la vida quotidiana.

https://youtu.be/irZIj5sV1II


9) Taller de reforç: VALENCIÀ

L'optativa de “Taller de llengua” es presenta amb l'objectiu que l'alumnat que la curse aconseguisca les

competències  necessàries  per  a  assolir  de  manera  ferma les  habilitats  lingüístiques  bàsiques  en

l'aprenentatge de qualsevol llengua i, de manera concreta, en valencià. Alhora, està concebuda també

com  una  mena  de  reforç  de  certs  aspectes  com:  comprensió  i  producció  de  textos,  ortografia,

gramàtica o lèxic. En definitiva, es pretén formar un alumnat competent en el domini de la llengua.

(enllaç del vídeo de promoció del taller de reforç de Valencià)

https://youtu.be/gKbej-zGXz8

https://youtu.be/gKbej-zGXz8

