OPTATIVITAT A SECUNDÀRIA
Matèries optatives
Les noves demandes i interessos que han sorgit entre l’alumnat i les famílies, així com
l’adaptació de la formació de l’alumnat i del marc normatiu vigent a les noves exigències i
característiques de les proves d’accés a la Universitat i l’Espai Europeu d’Educació Superior,
aconsellen l’ampliació de les matèries optatives de l’etapa. A aquest efecte, completem la
nostra oferta formativa a través de les matèries optatives, en funció de les nostres possibilitats
organitzatives i dels recursos disponibles per a atendre adequadament les necessitats i
interessos dels alumnes.
1r d'ESO
Assignatures específiques
- Segona llengua estrangera (Francés)
- Taller de Reforç: taller de castellà/valencià/matemàtica (si hi ha dificultats d’aprenentatge)
- Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
- Educació plàstica i musical
- Cultura clàssica
Bloc de lliure configuració autonòmica : Informàtica
2n d'ESO
Oferta Obligatòria
- Segona llengua estrangera (Francés)
- Informàtica
- Taller de Reforç: taller de castellà/valencià/matemàtica (si hi ha dificultats d’aprenentatge)

3r d'ESO
Assignatures específiques
- Segona llengua estrangera (Francés)
- Taller de Reforç: taller de castellà/valencià/matemàtica (si hi ha dificultats d’aprenentatge)
- Cultura clàssica
-Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
-Tecnologia
Assignatures de lliure configuració autonòmica : Informàtica
4t d'ESO
Assignatures específiques:
-Educació plàstica, visual i audiovisual
-Segona llengua estrangera: francès
-Tecnologies de la informació i de la comunicació
-Matèries del bloc d’assignatures troncals no cursades anteriorment
Assignatures de lliure configuració autonòmica:
No es pot estudiar la mateixa optativa més d’un curs (excepte segona llengua estrangera,
informàtica i matèries optatives de suport). Enguany els alumnes cursaran alguna d’aquestes
matèries:
-Competència comunicativa oral primera llengua estrangera
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2. Opcionalitat a secundària
Les matèries optatives que ofereix l’Escola Gavina a l’ESO contribueixen al desenvolupament
de les capacitats expressades en els objectius generals de l’etapa.

Curs

Número

Grups d’optatives

Caràcter

1r

1

Informàtica

complet

Francés

Complet

Taller de reforç

complet

Informàtica - DBO

complet

Francés

complet

Taller de reforç

complet

Informàtica

complet

Tecnologia

complet

Taller de reforç

complet

Francés

complet

2n

3r

4t

1

1

2

Optativitat troncal
Biologia-Geologia

complet

Física-Química

complet

Economia

complet

Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial

complet

Llatí
Informàtica
Opció de matemàtiques
Matemàtiques aplicades

complet

Matemàtiques acadèmiques

complet

Oferta del centre
Informàtica

complet
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Francés

complet

Tecnologia

complet

Llatí
Competència Comunicativa Oral Primera Llengua
Estrangera
Ed. Plàstica i visual

complet

Amb l’oferta de les assignatures optatives es facilita a l’alumnat la presa de decisions en funció
de les seues expectatives i preferències, tot reforçant en qualsevol cas la motivació pels
aprenentatges. Pel que fa al taller de reforç (valencià, castellà, matemàtica), en funció de
l’acord establert pel claustre de secundària i a proposta de la coordinació d’ESO i el
Departament d’Orientació, té un caràcter flexible, de manera que, segons la seua evolució,
l’alumnat podrà incorporar-se al grup o deixar-lo quan l’etapa així ho acorde.
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