Palma, 29 de maig de 2015
Benvolguts pares i benvolgudes mares,
Us passam la informació relativa a l'optativitat d'algunes matèries de 3r d'ESO el proper curs 20152016.
El passat divendres 15 de maig es va aprovar el Decret 34/2015 pel qual es desenvolupa la LOMCE (que el proper
curs entra en vigor a 1r i 3r d'ESO) i n'estableix el currículum.
Les matèries específiques (abans anomenades optatives) que oferim a 3r són: Francès, Cultura Clàssica i Plàstica.
D'aquestes tres, n'han de triar DUES. Per mor de la situació de provisionalitat del govern actual, la conselleria encara
no ens ha informat de quants desdoblaments podrem donar a 3r d'ESO, per la qual cosa no sabem si les
específiques que podrem impartir seran les tres o només dues. En aquest darrer cas, els alumnes que hagin triat la
matèria que no es donarà, tendran una butlleta per a una segona volta. Desconeixem quan tendrem aquesta
informació. Us ho farem a saber tan aviat com ho sapiguem; si fos durant les vacances d'estiu, serà per correu
electrònic. En qualsevol cas, per cap de les tres s'ha de comprar llibre de text.
A part d'aquestes matèries específicífiques, també s'ha de triar entre dues modalitats diferents d'una assignatura
troncal, les matemàtiques. Hi ha dues opcions: les matemàtiques orientades cap als ensenyaments acadèmics
(amb perspectives de cursar un batxillerat en el futur) o les orientades cap als ensenyaments aplicats (encaminades
cap a estudis de caire professional).
A tiny.cc/lomce trobareu la normativa i legislació publicades per si voleu consultar detalls o veure els continguts de
les diferents matèries.
Estam a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu necessitar.
Atentament,
Magdalena Estelrich
Cap d'estudis
✂

Nom de l'alumne/a:.............................................................................................

Data:....................................

MATÈRIA ESPECÍFICA 3r ESO CURS 20152016
□ Francès

□ Cultura Clàssica
(triaune dues)

□ Plàstica

............................................................................................................................................................................................................
MATEMÀTIQUES 3r ESO CURS 20152016
□ Acadèmiques
(triaune una)

□ Aplicades

Signat pel pare, mare o tutor,

TORNAU LA BUTLLETA AL TUTOR ABANS DEL DIA 12 DE JUNY

