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Sol·licitud de matrícula a l’optativa d’ESO
de Llengua i cultura francesa

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA A LA MATÈRIA OPTATIVA DE L’ESO
LLENGUA I CULTURA FRANCESA

Informació sobre les matèries optatives de 1r d’ESO:
A 1r d’ESO, a més de les matèries obligatòries, els alumnes fan cada trimestre una matèria
optativa que escullen entre les 4 matèries optatives que ofereix el centre de l’àmbit lingüístic
(català i castellà), matemàtic i científic. L’optativa els serà assignada d’ofici el primer trimestre i els
trimestres següents podran canviar-la.
No obstant això, en comptes de 3 optatives diferents, poden demanar matricular-se a la matèria
optativa anual de Llengua i cultura francesa:

Aquesta optativa és d’iniciació en la llengua francesa; és anual i té continuïtat a tota l'ESO.
Aquesta continuïtat afavoreix un aprenentatge gradual. Durant els 4 anys s'ofereix la possibilitat
d’organitzar activitats culturals relacionades amb l’estudi del francès (sortides a França, intercanvis
entre instituts i alumnes).  També s'orienta a assolir el nivell suficient per a presentar-se als
exàmens oficials DELF del ministeri d’educació de França i així obtenir un certificat de nivell. És
evident que l’anglès és una eina de comunicació internacional, però també és cert que formem part
de la comunitat europea on el francès és una llengua oficial. El coneixement de dues llengües
estrangeres indubtablement enriqueix el currículum escolar de l'alumnat.

NOM DE
L’ALUMNE/A:

L’alumne/a vol cursar l’optativa de Llengua i cultura francesa durant tota l’ESO?*

Sí No

*Cal tenir en compte les condicions següents:

1. L’assignació d’una plaça a la matèria de Llengua i cultura francesa es tindrà en compte NOMÉS
en el cas d’alumnat amb un assoliment excel·lent de les competències lingüístiques a 6è de Primària
i dependrà també del nombre de places disponibles en el moment de la sol·licitud de matrícula.

2. L’alumnat que reuneixi els requisits per inscriure’s a Llengua i cultura francesa però que quedi fora
per falta de places romandrà en llista d’espera.

3. Inscriure’s a Llengua i cultura francesa implica un compromís de permanència en aquesta matèria
optativa durant els 4 cursos de l’ESO.

4. Si l’alumne/a és assignat/da a la matèria optativa de Llengua i cultura francesa, el primer trimestre
tindrà la consideració de període de prova. Superat el primer trimestre, si el professorat considera
que l’alumne/a no reuneix les aptituds i la motivació necessàries per cursar aquesta optativa, serà
susceptible de perdre la plaça, en favor d’alumnat en la llista d’espera.

Nom del responsable legal: Signatura: Data i lloc:


