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NOM I COGNOMS_____________________________ GRUP________

PRIMER I SEGON QUADRIMESTRE

Ordre

Codi

Títol del crèdit

Àrea

Nivell

C84

Llum, càmera, acció

Expressió

Iniciació

C61

Emprenedoria

Economia

Iniciació

B46
B45

Francès III
Francès IV

Francès

Ampliació

B53

Cultura Clàssica

Clàssiques

Iniciació

215

Fem teatre

Català

Iniciació

110

Ràdio Moreres

Català

Iniciació

D10

Música digital II

Música

Iniciació

307

Cuina i ciencia

Naturals

Iniciació

X55

Computer Art

Expressió

Iniciació

D11

Consum responsable

Naturals

Iniciació

C79

Ètica i cinema

Socials

Iniciació

Signatura pare/mare

DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES
3r ESO
Llum, càmera, acció
(Socials)
T’agradaria aprendre els secrets de la realització d’un audiovisual?, escriure el
guió, els moviments i les posicions de càmera més adequats per a cada
escena, com fer la banda sonora... Amb aquest crèdit podràs aconseguir-ho.
Emprenedoria
(Economia)
Introducció al món del mercat i l’empresa, els seus elements i mecanismes
de funcionament.
Francès III
(Francès)
Per desenvolupar un segon idioma estranger incidint en els aspectes
comunicatius més pràctics, treballant l’expressió i la comprensió oral i
escrites. Cal haver cursat anteriorment dos crèdits de Francès.
Francès IV
(Francès)
Perfeccionar el segon idioma estranger i desenvolupar-ne els aspectes
comunicatius més pràctics, treballant l’expressió i la comprensió orals i
escrites. Cal haver cursat anteriorment tres crèdits de Francès
Cultura clàssica
(Clàssiques)
La presència de la mitologia clàssica en la vida quotidiana. El coneixement
elementals dels déus i dels herois ens permetrà reconèixer signes, símbols i
empremtes en el nostre entorn, en l’art, en la ciència, en la naturalesa, en la
publicitat, en el calendari.
Fem teatre
(Català)
Aprenentatge de les diverses tècniques teatrals, posant en èmfasi la
interpretació de textos teatrals.
Ràdio Moreres
(Català)
Amb aquesta matèria optativa t’introduiràs en el món radiofònic. Aprendràs
què hi ha darrere d’aquest aparell, la ràdio, i treballarem per poder fer la
nostra producció pròpia.
Música digital I
(Música)
Aprèn a crear peces musicals utilitzant eines digitals.
Cuina i ciència
(Naturals)
Utilitzarem recursos culinaris i aliments per fer petites investigacions i ampliar
coneixements científics.
Computer Art
(Expressió)
Matèria optativa íntegrament en anglès pel projecte PILE. Introducció al
dibuix amb ordinador mitjançant aplicacions com el Gimp i l’InkScape.
Consum responsable
(Naturals)
Agafarem els temes cabdals del consum i treballarem la ciència i la
matemàtica lligada a ells.
Ètica i cinema
(Socials)
Plantejament i resolució de problemes morals a partir de pel·lícules amb
refons ètic.

