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FEM ESCOLA: ESO

activitats complementàries
La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell
educatiu del nostre alumnat treballant aspectes que no figuren
expressament inclosos en els plans i programes oficials.
Tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca
educativa, cultural i social realitzada pel nostre centre, de manera
que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el
desenvolupament de determinats aspectes del nostre projecte
educatiu.
A l’escola centrem les activitats complementaries en els següents
àmbits:
- les tecnologies de la informació i la comunicació
- l'aprenentatge de les llengües estrangeres –francès i
anglès- el desenvolupament creatiu-artístic de l’alumnat i
- el desenvolupament de la intel·ligència emocional
- El treball transversal de les competències científiques
matemàtiques i tecnològiques conegudes com les STE(A)M.

3r ESO:


Taller multimèdia _ 1h/setmana curs
La matèria de taller multimèdia pretén preparar l’alumnat per
desenvolupar-se en un marc adaptatiu; més enllà d’una simple
alfabetització digital centrada en l’ús d’eines que quedaran
obsoletes en un curt termini de temps, és necessari dotar dels
coneixements, destreses i aptituds per facilitar un aprenentatge
permanent al llarg de la vida, de manera que els alumnes puguin
adaptar-se amb versatilitat a les demandes que sorgeixin en el
camp de les TIC.
 Active English/English Culture _ 1h/set/curs
Aquestes matèries ens ajuden a assolir una major capacitat en
competència comunicativa a partir del treball de dues lectures
obligatòries per curs com a mínim
Aquestes afavoriran la comprensió lectora i alhora l’expressió
escrita i oral. Farem incís d’aquesta manera en la competència
sociocultural i comunicativa, fent de l’anglès la llengua vehicular
per adquirir qualsevol tipus de contingut cultural.

 Les Activitats
Educatives
Complementàries
programades per l’escola
formen part intrínseca
del nostre projecte educatiu,
i són un fet diferencial
entre les diferents escoles
donant una qualitat que
traspassa els ensenyaments
merament curriculars;
es realitzen en el marc de
l’horari escolar.
 El fet d’incorporar
aquestes activitats
ens dóna la possibilitat de
disposar d’un temps
educatiu per desenvolupar
programes d’innovació que
representen, d’una manera
objectiva,
un guany
diferencial dins
del nostre
Projecte Educatiu de
Centre aconseguint
un ensenyament de major
qualitat.
 Les activitats educatives
complementàries
són
programades
per
l’equip directiu de l’escola, i
les quotes corresponents,
que han de pagar les
famílies, són aprovades pel
Consell Escolar i autoritzades
per l’Administració
Educativa.
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Pla lector:
3r d’ESO:

Reader (lectura lliure)
Mary Shelley and Frankenestein (Mary Shelley)
The secret diary of Adrain Mole (Sue Townsend)
Romeo and Juliet (William Shakespeare)
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