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Matèries optatives de 3r ESO. Curs 2020-21. 
 

Benvolgudes famílies. 
Iniciem un nou curs escolar amb nous reptes tant pel que fa a l’àmbit educatiu com sanitari. Per 
aquest motiu, hem de prendre mesures de precaució per afrontar qualsevol de les situacions 
possibles.  
Un cop prioritzades les mesures sanitàries indispensables per afrontar el nou curs, hem realitzat 
els canvis educatius pertinents per a la seguretat de l’alumnat i professorat del nostre centre.  
Així doncs, per al present curs escolar, la dinàmica d’elecció de les matèries optatives és 
diferent de les dels cursos passats. Ho teniu detallat a continuació. 
 

• L’alumnat de 3r d’ESO cursarà dues matèries optatives prescriptives al llarg del curs i, per 
tant, no ha d’escollir-les a no ser que es decanti per escollir una de les dues segones 
llengües estrangeres que ofereix el centre i que hagi impartit el curs anterior (continuïtat). 
 

• En el cas d’escollir les prescriptives, aquestes són: 
 
Cultura Clàssica (Dept de C. Socials)  
Emprenedoria (Dept de C. Socials-Economia) 
 
Cada matèria es cursarà a raó d’una hora setmanal al llarg del curs.  
 

• En el cas d’optar per una segona llengua estrangera, l’alumne/a podrà escollir entre: 
Llengua Francesa o Llengua Alemanya. 
 
Aquestes assignatures lingüístiques tenen continuïtat des de 2n d’ESO (i voluntàriament a 
4t d’ESO si així ho desitgen) si no hi ha causes de força major.  
Tant una llengua com l’altra, es cursaran a raó de dues hores setmanals al llarg del curs. 
Només es pot escollir una de les dues llengües estrangeres. 
 

• Els alumnes, juntament amb les seves famílies, han de triar una d’aquestes tres opcions: 
 

      Llengua Francesa 
 

                   Llengua Alemanya 
 

      Matèries prescriptives: Cultura Clàssica i Emprenedoria. 
 

Com a pare / mare / tutor legal de l’alumne/a ........................................................... de 3r ESO 
sol.licito que cursi l’opció marcada durant el curs 2020-21. 
I, per a què així consti, signo en senyal de conformitat. 

 
 
 

 
 

 
Signatura del pare / mare / tutor legal. 
Nom i Cognoms de pare / mare / tutor legal: 
Sant Andreu de Llavaneres, a ....... de ................. de 2020. 


