
OPTATIVAS EN 3

 

 

CULTURA CLÁSICA

Contidos básicos 

Metodoloxía: 

  

FRANCÉS
 

Repaso dos contidos gramaticais
familia, as actividades de lecer, os traballos, as comidas, as viaxes
cantidade, a opinión, entre outras cousas.

*En canto á civilización, traballaránse temas como po
festas e celebracións. 

 

OPTATIVAS EN 3º DE ESO    

CULTURA CLÁSICA 

 

FRANCÉS 

contidos gramaticais de 2ºESO e ampliación: Os números, as linguas estranxeiras, a 
familia, as actividades de lecer, os traballos, as comidas, as viaxes, o fútbol, expresar o desexo, a 

as cousas. 

, traballaránse temas como por exemplo: A xeografía, a cultura, a gastronomía, as 

     

 

Os números, as linguas estranxeiras, a 
, o fútbol, expresar o desexo, a 

A xeografía, a cultura, a gastronomía, as 



 

*Materiais e recursos a empregar: Na aula de informática, uso de Internet para ver o telexornal en 
directo, para buscar información para elaborar proxetos ou carteis, facer xogos, etc. Ver películas.  

                 

Ler  libros de lectura, tebeos, revistas, etc. 

          

 

*Actividades complementarias: Ademais das anteriores, saída ao teatro para asistir a unha obra en 
francés, degustación de productos típicos franceses, entre outras ideas. 

                         

 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS  

ENSINANZAS ACADÉMICAS 

Dirixidas e  necesarias para continuar ensinanzas postobrigatorias. (Bacharelato) 

 



 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS 

ENSINANZAS APLICADAS 

Cun enfoque eminentemente práctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que 
permitan ao alumnado continuar estudos de formación profesional. 

 

 

 

VALORES ÉTICOS 

 A materia Valores Éticos dende 1º ESO ata 4º ESO forma parte dunha secuencia e non pode 

tomarse de maneira completamente illada. Ten como obxectivo básico orientar ao alumnado adolescente na 

escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto se 

vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica.  

 

 Isto supón que o proxecto vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez 

intelectual ou o apego á realidade. O proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, dende a 

reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa conduta 

de tal xeito que realce a súa dignidade persoal. 

 

 O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos, que se desenvolven dende 1º 

de ESO ata 4ª de ESO, con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente.  

 


