MATÈRIES OPTATIVES
Primera Franja
3r d’ESO

Cultura clàssica
Français II
Volum

Podeu omplir el fomulari d’elecció d’optatives a
través de la web del centre "
http://www.sagratcorvic.cat
Teniu temps de fer-ho fins el diumenge 19 de
juny.

TÍTOL: CULTURA CLÀSSICA
ÀREA: Ciències Socials
PROFESSOR: Albert Coderch

●

DESCRIPCIÓ:

Aquesta matèria va dirigida a tots aquells alumnes que tinguin
curiositat per conèixer els orígens grecoromans de la nostra
cultura i que se sentin atrets pels mites.
L’objectiu de la matèria és que els alumnes gaudeixin de les
històries de les principals divinitats grecollatines i de les
aventures dels herois de la mitologia clàssica.
.
La matèria s’organitza seguint un fil conductor. L’eix vertebrador
de la matèria és la guerra de Troia: les causes que la
provocaren, les lluites entre els grans herois, el desenllaç i el
retorn dels herois a la seva pàtria.
Aquest crèdit també afavoreix la millora de la competència
lingüística i aporta una base de cultura que ha de permetre
interpretar textos literaris i obres pictòriques d’èpoques
posteriors.
Els continguts a treballar seran: el judici de Paris, Helena, la
més bella, la guerra de Troia, el retorn d’Ulisses i la fugida
d’Enees.

TÍTOL: FRANÇAIS II
ÀREA: Llengües estrangeres
PROFESSORA: Eva Garriga

●

DESCRIPCIÓ:

Aquesta optativa s’adreça a tots aquells alumnes que estan
interessats a aprofundir en el coneixement del francès.
L’objectiu de l’optativa és aprofundir en el coneixement de la
llengua francesa mitjançant l’audició i observació de la forma
del missatge, la producció de missatges orals i escrits senzills i
dels esquemes d’organització del text.
En aquesta optativa treballarem el vocabulari del cos humà, els
adjectius per la descripció de persones, demanar i dir l’hora, les
activitats quotidianes i les activitats extraescolars. També
aprendrem el vocabulari de la roba i els colors.
Per altra banda, treballarem l’imperatiu, el present de l’indicatiu
de diversos verbs, l’expressió de desitjos i somnis i de l’estat
d’ànim.

TÍTOL: VOLUM
ÀREA: Visual i Plàstica
PROFESSORA: Cèlia Serra

●

DESCRIPCIÓ:

Volum és una matèria optativa de l’àrea d’Educació Visual i
Plàstica que pretén que l’alumne conegui per via de
l’experimentació la diversitat de mètodes: composició, tècnica
de modelat i emmotllat que ofereix l’activitat creativa orientada
a la tridimensió.
Es treballarà l’entorn immediat (percepció, aspectes formals,
estructurals…), els elements del llenguatge tridimensional
(mòdul, llum i ombra, espai...), l’expressivitat procedimental
(materials, tècniques...) i actuacions creatives (projecte, atzar).
Aquesta optativa s’adreça a aquells alumnes que vulguin
experimentar, crear i imaginar a partir d’uns materials que
tinguin interès en la recerca de solucions tridimensionals i en la
configuració i apreciació de l’entorn.

