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MATÈRIES OPTATIVES 3R D'ESO
FRANCÈS
El CV de Francès s’entén com un crèdit amb continuïtat, tant durant aquest curs com en cursos
posteriors. Es planteja, per tant, l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera d’arrel romànica. Es per això
que aquest crèdit s’adreça als/les alumnes interessats en la comparació de llengües i en el seu aprofundiment
escrit i oral.
La metodologia del crèdit serà activa i pràctica, partint del mètode de francès taxi! amb llibre
quadern d’exercicis. Així mateix, s’utilitzaran suports audiovisuals com vídeos, cançons, CDs interactius, ...

TRAVELLING
En aquesta MOP es treballa tant l’expressió escrita com l’expressió oral. Els alumnes preparen per
grups un viatge per diversos països i s’elabora un itinerari on consta la ruta i les diverses activitats que es
faran durant el viatge. Després, es reprodueixen per escrit (diàlegs, narracions, descripcions...) totes aquestes
activitats i cada grup fa un treball. Finalment s’exposa oralment la part del viatge que ha preparat cada grup.
Aquest crèdit va adreçat a tots aquells alumnes que vulguin escriure en anglès “tot viatjant”. Els
alumnes han d’aconseguir a través d’agències de viatges o Internet informació sobre els països que es visiten,
fotografies, guies...per tal de poder proposar i desenvolupar les diferents activitats del viatge. També es
treballa amb els apunts de classe i a l’aula d’informàtica.

GUITARRA
MOP de Música, d’iniciació, 3 ESO.
Dirigit als alumnes de 3r d' ESO que vulguin iniciar-se en el domini tècnic d'aquest instrument. I
també als que ja en saben una mica i volen perfeccionar.
Per realitzar les classes és imprescindible tenir guitarra clàssica.
En finalitzar el crèdit l'alumne haurà d'haver assolit els objectius pràctics i també presentarà un
dossier amb tot el material de suport utilitzat.

CINEMA I PSICOLOGIA
En aquesta MOP ens aproparem als diferents tipus de relació que en més d'un segle d'existència hi
ha entre la psicologia i el cinema. A partir de la motivació que provoca veure una bona pel·lícula analitzarem
els principals conceptes de la psicologia i n’estudiarem alguns trastorns psicològics (esquizofrènia, depressió,
ansietat, autisme, alimentació...) De cada pel·lícula, en farem un anàlisi previ, un visionat acurat i pautat i
una activitat posterior (escrita, debat, per grups, dinàmica, joc…)

COMENÇA L'ESPECTACLE
MOP d’ Educació Física, ampliació, 3 ESO.
Aquest crèdit és interdisciplinari d’Educació Física i Música, i pretén apropar els alumnes al món de
l’espectacle: com comença la idea d’un espectacle, quin és el seu procés d’elaboració i quin és el seu resultat
final.
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Entre els seus continguts hi ha l’anàlisi de diferents espectacles ( Teatre, Dansa ..); l’aprenentatge
dels passos i moviments bàsics de la Dansa- Jazz; el tipus de música que s’utilitza, i el paper que té dins
l’espectacle.
Realitzarem sessions de dansa per aprendre els passos i moviments necessaris per a la realització de
coreografies. A partir de les coreografies dirigides pel professor i del les creades per l’alumne, realitzarem un
espectacle

REBOSTERIA CREATIVA
T'agraden els cupcakes? Saps què és un cakepop? Vols aprendre a fer-ne? Amb el material necessari i
deixant volar la teva imaginació podràs realitzar les teves pròpies creacions.
En aquesta MOP s'ensenyaran les tècniques bàsiques per decorar magdalenes, pastissos, galetes,
etc....tant amb fondant com amb buttercream.
Un cop explicada la teoria de cadascuna de les tècniques i les diferents receptes, podreu fer els
avantprojectes sobre el paper i finalment dur-los a terme.
Fer esbossos, modelar amb fondant, decorar amb la mànega pastissera i fotografiar les creacions
finals són algunes de les activitats que farem.
Es valorarà molt estar atent durant les explicacions, prendre apunts, les ganes de treballar,
l'organització i l'ordre, la neteja, tenir cura del material i el treball diari, tant pel que fa als apunts presos com
a les pràctiques de decoració.
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