
C/ Rigoberta Menchú S/N
46970 Alaquàs (València)

Cod. 46023225

MATRÍCULA CURS 2022/2023

      3r ESO             3r PDC
DADES PERSONALS/ DATOS PERSONALES

Cognoms i Nom/ Apellidos y Nombre

NIA   NIF/NIE

Sexe /Sexo Data naixement/Fecha Nacimiento Nacionalitat/ Nacionalidad

Municipi/ Municipio Província/ Provincia País

Adreça/ Dirección

Localitat/ Localidad CP 

Correu electrònic/Correo electrónico Núm. SIP

Telèfon fixe/ Teléfono fijo Telèfon mòbil (de l'alumna/e)/ Móvil del alumn@

Mare/Pare/Tutor/a:

NIF Telèfon/ Teléfono

Adreça (si és diferent de la de l'alumna/e)/Dirección (si es diferente al alumn@)

Població/ Población Província/ Província CP

Correu electrònic/ Correo Electrónico

Madre/Padre/Tutor/a

NIF Telèfon/ Teléfono

Adreça (si és diferent de la de l'alumna/e)/ Dirección (si es diferente al alumn@)

Municipi/ Municipio Població/ Población CP

Correu electrònic/ Correo electrónico

Família nombrosa/ Familia Numerosa:                    General         Especial             □ □
Família monoparental/ Familia Monoparental:        General         Especial□ □                                                 

Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors/ 
Hay limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores:        Sí      N□ □ o
(En cas afirmatiu, adjunte el pronunciament judicial/ En caso afirmativo, adjunte el pronunciamento judicial)

Foto



C/ Rigoberta Menchú S/N
46970 Alaquàs (València)

Cod. 46023225

DADES MATRÍCULA /DATOS MATRÍCULA
Repetidor/a:   Sí         No        □ □

PROJECTE INTERDISCIPLINAR: Enumereu els projectes per ordre de preferència□ Igualtat de gènere A aquesta assignatura es promou el pensament propi, personal i crític. Es tracta de perfilar

els fonaments històrics dels moviments feministes, passant pels textos i les autores més emblemàtiques tot analitzant
les seues implicacions, i fent una lectura crítica de les mateixes.□ Creació Dramàtica. Fem teatre. Investiguem com comunicar amb el nostre cos, la nostra veu, la nostra mirada,

el  nostre  us  del  ritme  i  l'espai.  Discutim  què  volem  contar  i  apliquem-li  literatura,  música,  plàstica,  llenguatge
audiovisual, psicologia, història... Si vols jugar, ens seràs de profit. Endavant!□ Projectes científics de laboratori.  Treballaràs el mètode científic proposant les teues pròpies investigacions,

sobre biologia, química, alimentació, etc, i després trametràs les teues investigacions com un gran científic.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

OPTATIVA: Enumereu les optatives per ordre de preferència            □ Creativitat musical  Optativa dedicada a la interpretació i creació de música de tots els estils. Improvisarem i

crearem músiques amb instruments, tant tradicionals com electrònics i virtuals. També emprarem les tauletes digitals
per a la sonorització col·laborativa de vídeos.

 □ Cultura clàssica Aproparem les bases de la cultura occidental al nostre alumnat, per tal de continuar així una

tradició grecollatina de més de 3 mil anys i que hui encara perdura en els àmbits científics, en el món literari, artístic,
històric i mitològic i actuen com a vincle d’unió entre el passat i el present.□ Programació,  intel·ligència  artificial  i  robòtica  Vols  aprendre  a  programar?  Fins  on  pot  arribar  la

Intel·ligència Artificial?  Tens curiositat  per la robòtica? En aquesta assignatura aprendràs a dissenyar,  programar i
muntar robots. Pensament Computacional. Algoritmes. Arbres de Decisió, Xarxes Neuronals, Big Data. Programació per
blocs i en Llenguatges d'Alt Nivell.

 □ Francés

 □ Taller d’aprofundiment: literatura castellana

 □ Taller d’aprofundiment: Disseny i animació plàstica Tot el que ens envolta ha estat dissenyat per alguna 

persona: forma, funció, colors... Treballa de manera pràctica dins de l'àmbit del disseny i la publicitat.□ Taller d’Economia Per interpretar el món que t´envolta, necessites tindre coneixements econòmics per a entendre

com t´afecten directament fenòmens com la inflación, la desocupació, el PIB o la globalització. Així, en esta assignatura
coneixeràs, entre d´altres coses, els teus drets com consumidor, com fer un currículum i enfrontar-te a una entrevista de
treball o el perill que comporten les monedes virtuals.

 □ Taller de reforç: Matemàtiques

□ Religió                                               |                          AMPA        □ Sí                    □ No 

Alaquàs, a _____  de ________________ de 2022

Signatura/firma del Pare/Mare/Tutor/a                         Firma/ Signatura de la Madre/Padre/Tutor/a
(Cal les dues signatures / Se necesitan las dos firmas)


