MATÈRIES OPTATIVES
2n d’ESO

Français I
Emprenedoria
Dibuix Artístic

Podeu omplir el fomulari d’elecció d’optatives a
través de la web del centre "
http://www.sagratcorvic.cat
Teniu temps de fer-ho fins el diumenge 19 de
juny.

TÍTOL: FRANÇAIS I
ÀREA: Llengües estrangeres
PROFESSORA: Eva Garriga

●

DESCRIPCIÓ:

Aquesta optativa s’adreça a tots aquells alumnes que estan
interessats a conèixer una nova llengua estrangera i que tenen
ganes també de conèixer la cultura i la forma de vida dels
francesos.
L’objectiu d’aquesta optativa és endinsar l’alumne en el
coneixement de la llengua francesa començant a treballar els
aspectes més bàsics per a la comunicació.
L’alumne aprendrà a saludar, a presentar-se i a identificar
persones. A més a més, utilitzarà el vocabulari sobre el material
escolar, el col·legi com a tema, els dies de la setmana, els
mesos de l’any, la descripció de l’escola, la família, els animals,
els nombres fins al 100, els llocs de la ciutat i els mitjans de
transport.
També estudiarem l’alfabet, la interrogació, els pronoms
personals, la forma negativa, les preposicions de lloc, els
articles, els verbs en present d’indicatiu, els possessius i els
adjectius qualificatius.

TÍTOL: EMPRENEDORIA
ÀREA: Ciències Socials
PROFESSOR: Jordi Barrera Arboix
●

DESCRIPCIÓ:

Emprendre és tirar endavant, imaginar, crear, planificar, tenir
empenta i decisió, tenir objectius i portar-los a terme. Emprendre
és entusiasmar-se. És, en definitiva, una manera de viure.
Aquesta matèria optativa té l’objectiu d’ajudar l’alumnat en la presa
de decisions sobre el seu futur i fer-li prendre consciència de la
necessitat de tenir iniciativa emprenedora tant per activitats
professionals com en la vida quotidiana.
La metodologia de treball es basarà en debats i reflexions a partir
de les activitats, documentals i pel·lícules que es proposen en un
dossier digital.
S’avaluarà el treball de forma contínua al llarg de tot el curs a
través de la manera de treballar, dels exercicis a fer, de la
participació a l’aula i del dossier. L’avaluació serà per part del
professor, però els alumnes també s’autoavaluaran.
Aquesta optativa es farà una hora a la setmana al llarg de tot el
curs.

TÍTOL: Dibuix Artístic
ÀREA: Visual i Plàstica
PROFESSORA: Cèlia Serra
●

DESCRIPCIÓ:

L’optativa de dibuix artístic proposa una experiència en el camp
de la plàstica, desenvolupant en l’alumnat la capacitat
d’observar i representar gràficament formes i imatges a partir de
la memòria visual.
Es treballarà la percepció visual, els criteris de composició
(enquadrament, clarobscur), el llenguatge visual i gràfic (punt,
línia, recta, textura...), expressió gràfica plàstica (figura humana,
proporcions, paisatge, bodegó) i les tècniques i recursos gràfics.
Aquesta optativa s’adreça a tots aquells alumnes que vulguin
potenciar la seva creativitat. L’objectiu serà crear una
autoconfiança necessària per aprendre a dibuixar.

