Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Palamós

INS PALAMÓS
CURS 2016/17
ALUMNE/A.................................................................... CURS......................................................

MATÈRIES OPTATIVES - NIVELL 2n d’ESO
Benvolguts/des,
Ens adrecem a vostès i al seu fil/al per a demanar-los que facin la tria de les matèries optatives
que l’alumne/a pot cursar a segon d’ESO al llarg del curs 2016/17. Cal marcar a la columna
“OPCIÓ” totes les matèries optatives per ordre de preferència, tot posant 1, 2, 3, 4, ...
Per ajudar-los a fer aquesta tria, a la part del darrera d’aquest full tenen una breu descripció de
les matèries.
L’Optativa “On parle Français” ja es va adjudicar el mes de juny. Es va enviar un correu
electrònic mitjançant ieducació a totes les famílies dels alumnes admesos i per tant, no cal
presentar el full.
ÀREA

NOM DE LA MATÈRIA

TIPUS

Idiomes

On parle Français

Ll. Castellana

Millorem la Llengua Castellana

Recuperació i
Reforç

Ll. Catalana

Millorem la Llengua Catalana

Recuperació i
Reforç

Idiomes

Philosophy for Children: Harry
Stottlemeier's Discovery”

Ampliació

Orientació

Fem Mediació

Iniciació

Orientació

Ens Relaxem

Iniciació

Tecnologia

Ús Competent i Segur d’Internet i
OPEN.OFFICE

Iniciació

OPCIÓ

Iniciació

Expressin el seu vist-i-plau i retornin aquesta carta signada conjuntament.
Sg. L’alumne/a

Sg. Pares o Tutors legals

Palamós, juliol de 2016

Aquest paper imprès s’ha de portar signat a Consergeria abans del dimecres 7 de
setembre. Si no el porteu o bé el lliureu fora de termini, se us pot assignar una
matèria no desitjada.
C/ NÀPOLS, 22 - 17230 PALAMÓS - Telèfon: 972 60 23 44
Correu electrònic: info@inspalamos.cat; Pàgina web: http://www.inspalamos.cat

Títol del Crèdit:
Departament:

FRANCÈS
Idiomes (Francès)

Tipus:

Iniciació

Descripció del crèdit: Iniciació en l'aprenentatge de la llengua francesa. Es realitza al llarg de tot el curs.
Llibre o material: El material el lliurarà el professor.
Observacions: : Aquesta matèria té continuïtat al llarg de tota l’etapa d’ESO. No és convenient que triïn
aquesta matèria els alumnes que tinguin dificultats amb les llengües.
Títol del Crèdit:
Departament:

MILLOREM LA LLENGUA CASTELLANA
Llengua Castellana
Tipus:
Recuperació i Reforç

Descripció del crèdit: Matèria adreçada als alumnes que han de recuperar o millorar la llengua
castellana.

Títol del Crèdit:
Departament:

MILLOREM LA LLENGUA CATALANA
Llengua Catalana
Tipus:
Recuperació i Reforç

Descripció del crèdit: Matèria adreçada als alumnes que han de recuperar o millorar la llengua catalana.

Títol del Crèdit:
Departament:

Philosophy for Children: Harry Stottlemeier's Discovery”
Idiomes (Anglès)
Tipus:
Ampliació

Descripció del crèdit: La «filosofia per nens» (a Catalunya traduïda com a filosofia 3/18) és un mètode
que fou creat per Matthew Lipman amb l'objectiu d'ajudar els nens a pensar per ells mateixos. En aquesta
assignatura optativa treballarem el primer llibre que va publicar, que es titula «Harry Stottlemeier's
Discovery» i és una novel·la filosòfica adaptada per als nens que tracta fonamentalment qüestions de
lògica aplicada a l'argumentació, és a dir, com hem d'organitzar les nostres idees per fer una argumentació
correcta.
Aquest mètode s'ha de portar a terme en grup, ja que les aportacions de tots els membres del grup
constitueixen el que Lipman anomena la «comunitat d'investigació». Tothom ha de dir la seva, i entre tots
van corregint els arguments falsos i van generant noves preguntes, de manera que tots els nens aprenen
els uns dels altres, i junts avancen en el coneixement.
A cada lliçó llegirem en grup un fragment de la novel·la en anglès i després debatrem les qüestions que
s'hi tracten. Hi haurà una part del debat que es farà en anglès amb l'ajuda de pautes per tal de facilitar la
comunicació, però si el grup (o «comunitat d'investigació») vol aprofundir més en algunes qüestions, es
podrà continuar el debat en català per tal de consolidar millor els conceptes filosòfics.
Títol del Crèdit:
Departament:

MEDIACIÓ
Orientació

Tipus:

Iniciació

Descripció del crèdit: Es pretén formar alumnes perquè realitzin funcions i tasques de mediació escolar
per tal d’ajudar en la promoció i millora de la convivència al centre.
Títol del Crèdit:
Departament:

Orientació

ENS RELAXEM
Tipus:
Iniciació

Descripció del crèdit: L’objectiu d’aquesta optativa és que els alumnes dediquin una estona a la pràctica
de l’atenció plena. És important que els alumnes aprenguin a connectar amb el seu cos i els seus sentits i
tot el que els envolta. Això ho farem a partir de diferents activitats realitzades a l’aula. Els alumnes
dormiran millor, estaran més concentrats i serens i se sentiran més segurs.
Títol del Crèdit:
Departament:

ÚS COMPETENT I SEGUR D’INTERNET I OPEN.OFFICE
Tecnologia
Tipus:
Iniciació

Descripció del crèdit: a) Curs d’iniciació a l’ús del software lliure que fem servir a l’Institut: Ubuntu,
Open.Office (Writer i Impress).
b) Ús competent i segur d’Internet:
· Protecció dels riscos més freqüents en Internet (ciberbullying, fishing,...)
· Drets d’autor: Ús responsable i legal dels materials sota Creative Commons.
· Riscos a les xarxes socials

