
INFORMACIÓ 2n ESO 21-22

ALEMANY

Sabies que més de 130 milions de persones arreu del món parlen l’alemany?
Sabies que l’alemany és la llengua més parlada a Europa?
Sabies que quasi el 40% de turistes que visiten la nostra illa són alemanys?
L’alemany és la llengua o una de les llengües oficials a Alemanya, Àustria, Suïssa,
Liechtenstein, Luxemburg i Bèlgica.
Si vols endinsar-te dins del món de l’alemany, aprendre no sols la seva llengua, sinó també

conèixer més de prop la seva cultura i tradicions, anima’t i aprofita aquesta oportunitat.
En les classes tractarem els aspectes més importants de la seva llengua i cultura des d’un punt de vista comunicatiu i
lúdic. Des del primer dia de classe podràs començar a utilitzar la llengua i una vegada comencis, no voldràs aturar
d’aprendre!
Podràs cursar alemany a partir de 2n ESO i durant tota l’etapa de secundària i batxillerat. Ara bé, tingues en compte no
podràs triar aquesta optativa si no l'has cursat des de 2n ESO.

EDUCACIÓ PLÀSTICA

Si t'agrada dibuixar o en vols aprendre, si ets creatiu i t'agrada innovar, si vols
poder tenir el teu moment perquè voli la imaginació i les teves idees fructifiquin
en creacions pròpies. Si vols aprendre a combinar colors, o vols aprendre d'estils
artístics, des dels clàssics al manga passant pels "ismes". Si tens una actitud
crítica davant la vida i no saps com cridar-la als 4 vents o si ets tímid i necessites
del teu mon interior per submergir-te. Aquesta assignatura pot agradar-te.

Participem a concursos, fem projectes, treballem en grup, compartim un espai on xerram (o no) de les
...nostres inquietuds i les expressem. Què més vols? (Digue'ns-ho i, pot ser, també ho treballem).

MÚSICA

L’assignatura de música de segon i tercer d’ESO es basa, sobretot, en la pràctica musical:
aprendrem a tocar l’ukelele i, segons els interessos dels alumnes, altres instruments de la
classe. Posarem en pràctica la música que ens agrada i que escoltam, ja sigui llegint
partitures o interpretant cançons del repertori popular i de la música moderna.
L'aula de música del nostre institut està ben equipada per poder dur a terme
interpretacions i arranjaments de tots tipus d'estils musicals de manera individual, en petit
grup i en gran grup.
Treballarem diferents contextos musicals que ens ajudaran a entendre la música.

Aprendrem, sobretot, a gaudir de la música i que aquesta pot formar part de la nostra
vida.



PREINSCRIPCIÓ  2n ESO
Curs 21-22

Nom i Llinatges:........................................................................................................

Aquestes són les matèries que hauràs de fer a 2n d'ESO a l'IES Santanyí el curs 21-22:

Llengua Catalana i literatura (3 h)

Llengua Castellana i literatura (3 h)

Anglès (3 h)

Geografia i història (3 h)

Física i Química (3 h)

Matemàtiques (4 h)

Educació física (2 h)

Tecnologia I (3h)

Projecte Lectura (2h)

Valors ètics (1 h) o Religió (1 h)

1. Llegeix el full explicatiu de les diferents optatives. Si tens algun dubte, consulta-ho al teu

tutor, a l'orientadora o al professorat de les diferents àrees.

2. Decideix, juntament amb l'assessorament de la teva família, l'específica que vols fer el

proper curs enumerant-les de l'1 al 3 per ordre de preferència.

Alemany

Música II

Educació plàstica II

3. Marca amb una X una de les següents opcions:

Religió catòlica

Valors ètics

4. Entrega al teu tutor aquest full degudament signat el més aviat possible.

Assabentat/da el pare/mare o tutor legal, signatura:

OBSERVACIONS: No podem assegurar que es facin totes les optatives que s'ofereixen. Tot

dependrà de la demanda i de les quotes de professorat de què disposi el centre.

RECORDA L'OPTATIVA QUE HAS TRIAT A L'HORA DE FORMALITZAR LA

MATRÍCULA.


