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MATÈRIES OPTATIVES 2N D'ESO
FLAUTA DE BEC
CV de Música, d’ampliació, 2 ESO.
Dirigit a alumnes que volen perfeccionar els seus coneixements en flauta de bec soprano i contralt.
Entre els objectius del crèdit hi ha l’ampliació de la digitació de la flauta soprano i contralt, la
consolidació del treball d' atac, articulació i fraseig, ila iniciació a l' ornamentació.
Es realitzaran exercicis tècnics per a ampliar el treball d' atac i articulació.
També es faran exercicis amb l' objectiu d' anar guanyant velocitat i al mateix temps subtilitat. S'
interpretaran obres per a flauta soprano i contralt. S'ampliarà el treball de conjunt instrumental.

EVERY DAY ENGLISH
Es tracta d’una MOP de conversa que complementa les hores d’anglès amb el grup-classe a 2n d’ESO.
Durant les classes es reprodueixen situacions de la vida real en les quals intervé, normalment, el
diàleg per exemple converses en una botiga, al metge, en un restaurant, trucades telefòniques...
Primer es treballa el vocabulari i les estructures gramaticals més adients per a l’exercici en qüestió i,
per grups o individualment, es representen les converses davant tot el grup. L’autocorrecció és un element a
treballar.
Es interessant que la majoria d’alumnes del curs de 2n facin aquesta MOP en algun quatrimestre.

APRENDRE A MIRAR
Aquesta MOP va adreçada a alumnes de 2n d’ESO que estiguin interessats per l’art. L’objectiu és
acostar-los a una sèrie de conceptes relacionats amb el fet artístic:llenguatge, tècniques artístiques,
classificació de les arts i procediment de comentari d’obres. No es tracta d’una història de l’art, sinó de
despertar o millorar la sensibilitat dels alumnes davant del fet artístic en diferents disciplines i de reflexionar
sobre el seu gust.
Per posar en pràctica tot això treballarem amb apunts, farem activitats individuals i en grup i,
sobretot, veurem moltes imatges.

ESPORTS I RECREACIÓ
Adreçat als alumnes de segon amb una clara afecció als esports. La MOP consta de dos blocs, un
primer proposat pel professor i un segon en que els alumnes pacten quines activitats fer. “Passar-ho bé per
damunt de competir” tot i que aquests conceptes no s’exclouen.
És un crèdit predominantment pràctic amb sessions que desenvoluparem a la pista íntegrament amb
poques excepcions. Molts partits i jocs col·lectius o circuits que ens permetran millorar tots els aspectes en
què es fonamenta la activitat física i esportiva.

EXPRESSART
En aquesta matèria optativa es treballarà a partir de l’audició musical, l’expressió de diferents
disciplines artístiques com la dansa, l’expressió corporal lliure, l’expressió plàstica i la literatura. Està
especialment pensada per tots aquells alumnes que vulguin endinsar-se en el seu interior i jugar amb la seva
creativitat.
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CINEMA I SOCIETAT
Aquesta matèria consisteix en la projecció de diferents pel·lícules que analitzen la societat del segle
XX aprofundint diferents àmbits com són el món del treball, les dictadures, les llibertats personals.
L’objectiu és analitzar de forma genèrica els grans esdeveniments del segle XX a la societat
occidental, aprendre a analitzar una pel·lícula com a font d'informació i d'opinió i generar sentit crític davant
del món que ens envolta.
De forma prèvia a cada projecció es reparteix una fitxa informativa i es comenten per part del
professor les principals característiques del que veuran. La projecció s'atura sempre que és necessari per
explicar aspectes tècnics o argumentals del film. Finalment quan s'acaba es fa un breu debat sobre el tema i
cada alumne elabora una breu fitxa de comentari i valoració personal.
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