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Per tal d’ajudar-nos en l’organització del curs 2016-17, demanem que empleneu i signeu el següent document.
Heu de prendre 4 decisions: (a) incloure o no el vostre fill/a en el programa de Seccions Europees, (b) escollir
entre religió o valors ètics, (c) triar una entre les 5 assignatures específiques que oferta el centre i (d) triar una
entre les 10 assignatures optatives que oferta el centre. En aquest darrer cas, marcau amb un 1 l’opció preferida i,
amb un 2, una segona opció per si alguna optativa no té prou demanda i no es pot oferir finalment a la matrícula.
Els alumnes rebreu per e-mail informació dels continguts que es treballen a les assignatures específiques i
optatives. Aquesta informació també està disponible en el moodle i a la web del centre.

Selecció per: TERCER CURS D’ESO
NOM

LLINATGES

ASSIGNATURES

GRUP

HORARI SETMANAL

TELÈFON DE CONTACTE
FAMÍLIA

3

Alemany - Segona Llengua Estrangera

3

Cultura Clàssica

3

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

Geografia i Història

3

Francès - Segona Llengua Estrangera

Biologia i Geologia

2

Música II **

Física i Química

2

Matemàtiques

4

Tecnologia

2

Educació Física

2

Anglès
Llengua Castellana i
Literatura
Llengua Catalana i
Literatura

Heu de
triar-ne 1:

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES

En català
En anglès**

Marcau un ordre
de preferència:
1 i 2.

ASSIGNATURES OPTATIVES
Conservació i recuperació del patrimoni cultural
Disseny i mitjans audiovisuals
Revista escolar en català
Taller de periodisme en castellà

Una assignatura
específica

2

Una optativa

2

Tutoria
Valors ètics o Religió

1
1

S’ha de triar una de les
2 opcions:

Total d’hores setmanals

Programació i robòtica
Taller de mitologia
Taller de Ciències Experimentals: laboratori de
biologia
Taller de Ciències Experimentals: laboratori de
química **

Valors ètics
Religió

En català
En anglès**

Taller de Mediació Escolar
Taller de Música (només si has escollit Música II)
** Els alumnes que vulgueu entrar o seguir en el programa
de Seccions Europees podeu escollir l’assignatura
específica de música en anglès i/o també l’optativa de
Taller de Ciències Experimentals de química en anglès.

30

SECCIONS EUROPEES
Signatura de l’alumne,

Sí

□

No

□

Signatura del pare / mare / tutor,

Data:

Per favor, retorneu aquest full, emplenat i signat, directament al tutor/a del grup.
Agraint la vostra col·laboració, quedam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment.

