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Francès (segona llengua estrangera)

Cal tenir en compte que l’estudi de la segona llengua estrangera constitueix un pla per a tota l’etapa, i té

caràcter de continuïtat. Durant l’ESO, s’imparteix Francès com a matèria optativa a 1r (petit tast), 2n, 3r i 4t;

aquests cursos tenen continuïtat quant als continguts, i l’objectiu rau a aconseguir que els alumnes acabin

l’ESO amb un nivell llindar de francès (A2 - MECR o en alguns casos B1) que els permeti comunicar-s’hi.

L’aprenentatge a l’aula es complementa, sempre que sigui possible, amb un projecte d’intercanvi amb un

centre francès o en el seu defecte, un projecte virtual a la plataforma eTwinning perquè l’alumnat posi a

prova les seves competències assolides en llengua francesa amb locutors francòfons de la seva edat.

Objectius per a 3r d’ESO:

1) Parlar de si mateix (nacionalitat, caràcter, aficions, activitats quotidianes) i intercanviar amb els

companys sobre aquestes informacions.

2) Localitzar, descriure i imaginar habitatges i estances.

3) Informar-se sobre productes i fer simulacres de compra.

4) Comunicar sobre l’alimentació (quantitats, varietats, costums, horaris, salut).

5) Entendre i explicar la vida d’una persona ; expressar esdeveniments amb el passé composé.

6) Parlar del temps i fer prediccions.

---------------------------------------------

Cultura clàssica

El món dels déus i els herois clàssics és fascinant i volem aprofitar aquest interès que desperta en el jovent

per tal que coneguin amb fidelitat els personatges més emblemàtics de la mitologia greco-romana i les obres

literàries més importants del món clàssic. Obrirem el món clàssic des de la història, la civilització, l’exèrcit,

l’art… de grecs i romans, perquè la nostra societat es basa en el món clàssic. Aquesta és una optativa

tipificada que es recomana a tot l’alumnat independentment del que vulgui estudiar en un futur, però

imprescindible per a l’alumnat d’un futur batxillerat humanístic.



---------------------------------------------

Emprenedoria

La matèria optativa d’Emprenedoria (orientació professional i iniciativa emprenedora) té dos objectius

fonamentals: d’una banda, ajudar l’alumnat a prendre decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional,

a fi d’adequar les seves capacitats a unes condicions laborals en continu procés de canvi; de l’altra banda,

fer-li prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, com una actitud general que pot

ser d’utilitat tant en les activitats professionals com en la vida quotidiana.

Això ens permet conèixer el món que ens envolta, ens potencia habilitats de raonament i ens proporciona

eines per enfrontar-nos a la vida laboral i financera.

El contingut s’estructura en tres blocs:

1) L’autoconeixement i la gestió del potencial personal: coneixement de les diferents professions, crear

un itinerari acadèmic i professional coherent, competències personals i professionals.

2) Mercat laboral i activitat econòmica: conceptes bàsics de treball, tècniques de recerca d’ocupació,

l’autoocupació, empresa i economia (incloses economia domèstica i actualitat).

3) Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa: procés pràctic de planificació d’un itinerari formatiu i

laboral relacionat amb una professió. Desenvolupament d’un projecte d’iniciativa empresarial.


