3r d’ESO

IES CAP DE
LLEVANT
OFERTA CURS 2019/2020

ALEMANY
(Departament de Llengües Estrangeres).
LERN MAL DEUTSCH !
Aquesta assignatura que ofereix el nostre centre
ens donarà la possibilitat d’aprendre una llengua
amb la qual quasi 100 milions de persones a tota
Europa es comuniquen i ens obrirà les portes de
moltes feines relacionades amb un dels sectors
econòmics més importants a la nostra illa: el turisme.
A més, aprendrem aspectes culturals, socials i històrics dels països on es xerra
l’alemany. Tot això ho farem de forma pràctica i lúdica i, sempre que sigui possible,
realitzant intercanvis amb alumnes d’un centre educatiu aleman

CULTURA CLÀSSICA
(Departament de Llengües Clàssiques)

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL II
(Departament d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual).
En aquesta optativa s'aprofundirà en continguts treballats a l'assignatura d'Educació
Plàstica, Visual i Audiovisual de 1r d'ESO, així com s'ampliaran altres aspectes
relacionats amb el món de l'art, el cinema, el còmic, el disseny o el dibuix tècnic.
Aprendràs a potenciar l'expressivitat i la creativitat utilitzant el llenguatge adequat i
incorporant noves tècniques graficoplàstiques.

MÚSICA 3r ESO
(Departament de Música)

En aquesta assignatura es treballaran els aspectes musicals sobretot des d’una vessant
pràctica, de forma que a partir del repertori que es prepari a l’aula es farà un recorregut per
la història de la música, tant de la música culta com de la música popular/urbana.

Per tant, l’objectiu és que l’alumne pugui conèixer les principals etapes i períodes de la història
de la música alhora que gaudeix interpretant peces de diferent repertori. Audicions, jocs,
polirrítmia, cant, interpretació instrumental, vocal i amb percussió corporal... són algunes de
les activitats que es proposaran a l’aula per treballar els continguts de l’assignatura.

RELIGIÓ CATÒLICA
(Departament de Religió)

¿ Qué es y Qué esperar de la asinatura de religión católica?

* Queremos ser personas conocedoras de nuestra identidad en sus diversas dimensiones,
entre ella la dimensión religiosa.
* Queremos tener conciencia de quiénes somos, qué queremos y hacia dónde caminamos.
* Queremos conocer y acercarnos hacia otras perspectivas de la dimensión religiosa.
* Queremos adoptar una actitud de respeto, tolerancia y libertad hacia otras formas de
entender y enfocar el hecho religioso.
* Queremos analizar y discernir sobre los acontecimientos de la realidad cotidiana y actuar de
una forma responsable, autónoma y con espíritu crítico y constructivo.
* Queremos promover el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes de enriquecimiento personal
y cultural.
* Queremos que la religión católica sea una manera, no la
única, de cultivar una visión del mundo, tener un juicio
sereno sobre las cosas, e ir asimilando la sabiduría bella y
bondadosa que la cultura cristiana ha sido capaz de generar.
Además, y aunque sólo sea desde el punto de vista cultural,
supone el asomo a una serie de valores altamente
humanizadores, sin necesidad de adherirse a una fe
concreta.

VALORS ÈTICS
(Departament de Filosofia)

Qui sóc? Què he de fer? Com he de viure? Per què?
Estic obligat a fer alguna cosa? Com podem fer
justícia? Com hem de viure tots plegats, com ens hem
d’organitzar? Es pot fer tot el que sabem fer?
El món adult és confús i sovint angoixant, a
l’adolescència comences a enfrontar-t’hi i enlloc
t’ensenyen com ho has de fer… Excepte potser a
aquesta assignatura, en què parlem de què és el que
fem i per què, de les diferents opcions de vida,
d’al·lots i al·lotes, de la justícia, de la democràcia, de
la guerra i de la pau, dels drets humans i de la ciència
i els reptes que suposen les noves tecnologies.
Si vols aprendre a pensar per tu mateix sobre tot això i a explicar el que penses, si
no tens por de discutir el que creus, pots venir i en parlem.

