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INSTRUCCIONS 

 
En 3r d’ESO has d’elegir 4 matèries: 

1. Cal que tries entre Religió o Valors Ètics (1h setmana) 

2. Cal que tries entre Matemàtiques d’ensenyaments ACADÈMICS o APLICATS. (4h 

setmana) 

3. Has de triar dues optatives d’entre les que s’ofereixen al centre d’una durada de 2h 

setmanals. 

 

Per començar... 

 

Matemàtiques és una de les assignatures troncals, en les quals es busca garantir els 

coneixements i competències que permeten l'alumnat adquirir una formació sòlida, 

continuada i comuna a tots els estudiants. 

Hauràs d’elegir una de les dues opcions en les que s’organitza la matèria: 

 

1. Opció d'ENSENYAMENTS ACADÈMICS, orientada al batxillerat. En aquesta 

opció s'exigirà el nivell necessari per a poder cursar més endavant el batxillerat 

amb garanties de poder superar-lo. 

 

2. Opció d'ENSENYAMENTS APLICATS, orientada a la formació professional. 

Aquesta opció és recomanable per a tot l'alumnat que en cursos anteriors han 

tingut en l'assignatura de matemàtiques algun tipus d'adaptació o reforç. 

 

… i també has de triar optatives 

 
Com a novetat, en 3r d’ESO hauràs de triar dues matèries opcionals de 2h setmanals 

cadascuna. 

Les matèries es divideixen en dos blocs, i per fer la teua elecció hauràs de cursar una 

matèria del Bloc 1 i una matèria del Bloc 2, o bé dues matèries del Bloc 1 

 

BLOC 1 (Específiques) BLOC 2 (Lliure Configuració) 

❏ CULTURA CLÀSSICA 

❏ FRANCÈS: SEGONA LLENGUA 

ESTRANGERA 

❏ INICIACIÓ A L'ACTIVITAT 

EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 

❏ TECNOLOGIA 

❏ Qualsevol assignatura del Bloc 1 

❏ COMPETÈNCIA ORAL EN 

ANGLÈS 

❏ INFORMÀTICA 

❏ TALLER DE BIOLOGIA 

❏ TALLER D'EDUCACIÓ FÍSICA 

❏ TALLER D'EDUCACIÓ PER AL 

CONSUM RESPONSABLE 

❏ TALLER DE FÍSICA I QUÍMICA 

❏ TALLER DE MÚSICA 

 

A continuació tens una breu descripció de les matèries perquè pugues fer una millor 

elecció. 

 



IES Guillem d’Alcalà    2    La Pobla de Farnals 

 

 

MATÈRIES DEL BLOC 1: (Matèries ESPECÍFIQUES) 
(Recorda que has de fer almenys una d’aquestes matèries, però que també pots triar-ne dos) 

 

 

CULTURA CLÀSSICA 
 

Si tries Cultura Clàssica sabràs: 

- Què significa «el taló d'Aquil.les», «passar una odissea», «passar per l'arc del triomf»... 

- Com eren els déus i els herois de l'antiguitat grega i romana. 

Com ho aprendràs? 

- Amb lectures, pel·lícules i activitats sobre llegendes antigues. 

- Amb les TIC: blog d'aula, activitats en Internet, etc. 

- Amb visites a museus i llocs arqueològics 

Per a què et servirà: 

- Per a conèixer els nostres orígens.  

- Per a conèixer millor el teu entorn sociocultural. 

- Com a ajuda per a altres assignatures. 

 

 

 

FRANCÈS: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA  
 

El procés d'aprenentatge d'un idioma és llarg, per això aquesta optativa té continuïtat des de 

1r d’ESO fins a 2n de batxillerat, la qual cosa permet als alumnes poder presentar-se en el 

nostre centre a les proves homologades de nivell bàsic (A2). 

Actualment, conèixer més d'una llengua estrangera facilita l'accès al món laboral. I més, si 

aquesta és una de les poques llengües parlades als cinc continents. 

D'altra banda, el francès és una llengua propera al valencià i al castellà, i això facilita la seua 

adquisició. 

  

 

 

INICIACIÓ A L'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL (IAE) 

 

L’objectiu principal d’aquesta matèria serà fomentar l’esperit emprenedor.  

Els continguts incidiran en l'autoconeixement vocacional de l’alumne, el procés de presa de 

decisions, la indagació sobre el perfil que requereix i les fases de creació d’una empresa. 

Es treballaran competències com la creativitat, la innovació, la iniciativa, el treball en equip i 

la recerca d’informació en Internet, tot utilitzant una metodologia participativa que estimule 

la capacitat de planificació i l’assumpció de responsabilitats futures. 
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 TECNOLOGIA 

L'assignatura de Tecnologia de 3r d’ESO té un enfocament pràctic. La part teòrica és la 

mínima i imprescindible per poder realitzar els casos pràctics de muntatges i projectes. 

 

A la part pràctica es realitzen els següents projectes: 

 

1a avaluació. Donades les circumstàncies sanitàries ocorregudes al començament del tercer 

trimestre del present curs, el departament de Tecnologia s'ha vist en la necessitat de modificar 

la programació del curs 2020-21. En aquesta avaluació s'acabarà de realitzar el projecte de 

pont llevadís, finalitzant la seua estructura i dotant-lo amb un circuit elèctric per al seu 

control i maniobra. Per als i les alumnes que no trien Tecnologia com a optativa, s'estudiarà 

un pla perquè acaben el seu pont, com per exemple, fer-ho en hores de pati.  

 

2a avaluació. Es realitzarà un portaretrats i un plat de plàstic, així com el muntatge de 

circuits elèctrics sobre els quals es practicaran: maniobres d'apagada i encesa de bombetes, 

maniobres d'arrencada, parada i inversió de gir d'un motor, l’adquisició de mesures 

elèctriques i el muntatge d'un vehicle dirigit. 

 

3a avaluació. Es continuarà amb el muntatge del vehicle dirigit i coneixerem l'apassionant 

món del control programat amb Arduino. 

 

 

 

MATÈRIES DEL BLOC 2: (Matèries de LLIURE CONFIGURACIÓ 

AUTONÒMICA) 
(Recorda que pots elegir com a molt una d’aquestes assignatures) 

 

COMPETÈNCIA ORAL EN ANGLÈS 
 

En aquesta optativa podreu desenvolupar la competència oral en anglès de manera més ampla 

i en millors condicions, ja que es formarà un grup menut. Tractarem temes coincidents amb el 

currículum propi del curs i practicarem tòpics comuns a la prova homologada d'idiomes. 

Consolidareu les vostres habilitats orals i adquirireu la confiança necessària per a facilitar un 

ús pràctic de l'idioma.  

 

 

INFORMÀTICA  

 

El món dels ordinadors vist d'una forma pràctica. 

Emmagatzematge en el núvol (drive, dropbox, gmail). Editor d'àudio i de vídeo. Creació de 

presentacions.  
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TALLER DE BIOLOGIA  

 

Assignatura per a aprofundir en els conceptes de la Biologia Humana mitjançant pràctiques 

amb la utilització de lupes, microscopis, material de dissecció, d’anàlisi química i altres 

materials i aparells que tenim al nostre laboratori. 

Entre les pràctiques que es faran i que  requeriran més d’una sessió, tenim les següents: 

 

1. Detecció de biomolècules en aliments i material biològic 

2. Elaboració de dietes 

3. Citologia: observació de cèl·lules de teixits humans i animals. 

4. Bacteris del iogurt. 

5. Disseccions d’òrgans. 

6. Ossos i esquelet. 

7. Tensió sanguínia i pulsacions. 

8. Reproducció i sexualitat. 

9. Ecologia: estudi de diversos ecosistemes, sobretot els mediterranis. 

 

 

TALLER D'EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Aprofundirem en els continguts treballats al 3r curs d’ESO i els ampliarem amb noves unitats 

didàctiques, que per limitacions de temps no es poden impartir a l’horari marcat per a 

l’assignatura d’EF. 

 

CONTINGUTS 

 Iniciació a l’atletisme (cursa de relleus, salt d’altura, llançament de pes). 

 Ampliació de la pilota valenciana: galotxa i frontó. 

 Jocs modificats i cooperatius. 

 Iniciació al colpbol 

COM? 

Practica, practica, practica... 

 

 

TALLER DE MÚSICA  
 

Prepararem un musical. Per a fer-ho, assajarem balls tradicionals, cantarem i tocarem 

instruments de percussió i a més treballarem tècniques d'interpretació. 
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TALLER D'EDUCACIÓ PER AL CONSUM RESPONSABLE 
 

La matèria d’Educació per al Consum Responsable pretén educar els alumnes de 3r d’ESO en 

un aspecte de la vida quotidiana com és el consum, que sembla exempt de reflexió crítica. 

Volem aprofundir en l’aspecte de consumidors responsables en la societat actual, que pareix 

que ens proposa el consum compulsiu, sense cap tipus de responsabilitat. 

 

Aquesta matèria s’estructura al voltant de tres eixos: el sistema capitalista i l’economia de 

mercat en què vivim; el sistema de producció i fabricació dels productes de consum quotidià i 

el sistema laboral que afecta a productors i a consumidors al mateix temps. 

 

Els continguts treballats en els temes intentaran mostrar els drets del consumidor, la 

informació necessària sobre els productes que consumim, la seua perspectiva ecològica i la 

seua relació en la producció i distribució de la riquesa. 

 

El bloc relatiu a la responsabilitat del consumidor estarà orientat a conscienciar de la 

importància de les nostres compres i dels criteris de compra, ja que podem modificar i 

millorar el sistema econòmic amb les nostres decisions de consum. 

En altre bloc es presentaran els models de consum alternatius a les vies del sistema capitalista 

i les alternatives a les economies de mercat multinacional i transnacional: el comerç just, el 

comerç local i altres. 

 

TALLER DE FÍSICA I QUÍMICA 

 

Física i Química és una assignatura que sembla, molt sovint, molt difícil per a l'alumnat. El 

currículum oficial és molt extens i, degut a la mancança de temps i a les elevades ràtios, la 

necessària assistència al laboratori és anecdòtica,. 

El taller d'aprofundiment en Física i Química intenta pal·liar aquestes deficiències. Es tracta 

de comprendre millor i avançar en els conceptes estudiats en l’assignatura, si és possible, 

realitzant pràctiques en el laboratori, iniciar l'estudi dels conceptes de Física (inclosos en la 

programació, però que no es poden estudiar en les dues hores setmanals), i realitzar xicotetes 

investigacions amb la finalitat de fer més comprensible i atractiva l'assignatura 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

I RECORDA…. 

 

tota la  informació en http://portal.edu.gva.es/guillemdalcala 

http://portal.edu.gva.es/guillemdalcala

