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ASSIGNATURA DESCRIPCIÓ

VALORS ÈTICS Aquesta assignatura busca promoure la reflexió ètica a partir de la
qual orientem la nostra conducta i les relacions interpersonals. Per
això,  el  seu  objectiu  principal  és  que  l’alumnat  arribi  a  sentir-se
artífex de la seua persona, de la societat en què viuen i ajudar-lo a
desenvolupar l’autonomia i la justificació racional de les eleccions
que es prenen al dia a dia.

RELIGIÓ

Es  una  asignatura  que  enseña  una  visión  íntegra  y  plural  del  ser
humano, las sociedades y el mundo, cómo se formaron las culturas y
por qué las religiones son tan importantes para las personas. Pero
sobre  todo  transmite  valores  humanos  esenciales. ¿Conoces  las
causas del conflicto en Oriente Medio? ¿Qué significa el entierro de
la  sardina  o  el  Camino de  Santiago? ¿Cómo nació  el  derecho de
gentes, el concepto de la dignidad humana, la ética o el valor de la
familia? Las  respuestas  a  estas  y  otras  muchas  cuestiones  básicas
están  en  la  clase  de  religión.  Por  eso  contestamos  a  la  primera
pregunta  de todas:  ¿Por  qué  apuntar  a  tus  hijos  a  esta  asignatura
apasionante?

FRANCÉS Vivim a un món globalitzat,  on les llengües  t’apropen a persones
d’altres països, de cultures i civilitzacions diferents. A més a més,
cursant l’assignatura de francés, tens la possibilitat d’acabar els teus
estudis obligatoris amb un títol oficial de nivell A2, que serà molt útil
per al teu futur professional i per a accedir a beques i programes per
a estudiar a l’estranger.
Podràs aprendre la llengua de forma dinàmica i amb activitats de tot
tipus per tal de conèixer la cultura i la gramàtica francesa.

INFORMÀTICA Assignatura on es treballen conceptes bàsics d’informàtica així com
l’ús  de  ferramentes  per  a  l’edició  de  documents  i  iniciació  a  la
programació.

CULTURA CLÀSSICA L’optativa Cultura Clàssica pretén acostar l’alumnat a les antigues
civilitzacions de Grècia i Roma per conéixer millor les arrels de la
cultura occidental.  Vorem un poc de la història de grecs i  romans
(Alexandre el Gran, Juli Cèsar), de la seua societat (homes lliures,
esclaus),  dels  costums  (jocs,  espectacles),  de  l'art  (restes
conservades), de la mitologia (déus, monstres), de la seua aportació a
la nostra llengua (el taló d’Aquil·les, carpe diem)...

TALLER REFORÇ 
INSTRUMENTAL

Esta  assignatura  es  planteja  com  un  taller  d'  aprenentatge
individualitzat amb caràcter de reforç per a superar les dificultats de
l'  alumne  en  les  matèries  instrumentals  (castell  valencià  i
matemàtiques). Les activitats seran pràctiques i lúdiques (dinàmica
de grups, premsa, jocs, etc). 

TALLER 
APROFUNDIMENT 
(TÈCNIQUES DE 

Aquesta optativa pretén potenciar la curiositat científica, apropar a
l'alumnat a l'alumnat a les tècniques de laboratori, ampliar la vesant
pràctica de la Biologia i Geologia, atès que en l'ESO es disposen de



LABORATORI) poques  hores   a  la  setmana,  i  això  fa  que la  vesant  científica  de
l'alumnat puga tindre més dotació horària.

Entre les tasques destacades:
• coneixement de l'entorn natural,: comprensió del món que ens

envolta, des de l'entorn més proper com a nivell del planeta.
• protocols per als treballs de camp i de laboratori., afavorir el

procés d'observació i interpretació.
•  coneixement  del  funcionament  de la  cèl·lula  i  dels  éssers

vius.
• coneixement de les principals propietats de minerals i roques
• treballs   interdisciplinaris:  projectes  amb  el  departament

d'informàtica: models 3D
• tècniques de fotografia: 3D i 360º.
• ...i moltes coses  més.

EDUCACIÓ PLÀSTICA, 
VISUAL I AUDIOVISUAL

Es treballen tipus de llenguatges, color, forma, logotips, espai, llum i
volum, còmic, fotografia i disseny. El treball serà predominantment
pràctic, amb xicotets blocs teòrics a l'inici de cada unitat.


