
 

ITINERARIOS E RESUMO DOS CONTIDOS DAS MATERIAS DE 3º ESO 

 

En 3º ESO terás que escoller varias opcións: 

      

          + 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_moea_3.pdf 

 Materia recomendable para continuar estudos postobrigatorios de Bacharelato. 

  O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades de 
pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, 
interpretar e comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar solución practicas a estes. Tamén debe valorar as 
posibilidade de aplicación práctica do coñecemento matemático tanto para o 
enriquecemento persoal como para a valoración do seu papel no progreso da 
humanidade. O 

 Bloque de contidos:  

o Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

o Números e álxebra 

o Xeometría 

o Funcións 

o Estatística e probabilidade 

  

MATEMÁTICAS APLICADAS 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_moep_3.pdf 

 O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades de 
pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, 
interpretar e comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos 
contextos, así como de proporcionar solución practicas a estes, cun enfoque 
eminentemente práctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que permitan 
ao alumnado continuar estudos de formación profesional. 

 Bloque de contidos:  

o Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

o Números e álxebra 

o Xeometría 

o Funcións 

o Estatística e probabilidade 

 

Matemáticas académicas 

ou 

Matemáticas aplicadas 

2ª Lingua Estranxeira (Francés) 

ou 

Cultura Clásica 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_moea_3.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_moep_3.pdf


 

 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA (FRANCÉS) 
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_sle_3.pdf 

 Obxectivo: desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en 
todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. 

 Bloques de contidos: 
o  Comprensión de textos orais. 
o Produción de textos orais 
o Comprensión de textos escritos 
o Produción de textos escritos. 

 

 

CULTURA CLÁSICA https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ccl_3_4.pdf 

 Obxectivo: achegar ao alumnado o estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos 
literario, artístico, filosófico, científico, socioplolítico e lingüístico, de xeito que poida tomar 
conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, 
e comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que a definen. 

 Bloques de contidos: 
o Xeografía (marco xeográfico das civilizacións grega e romana) 
o Historia (marco histórico das civilizac. Grega e romana) 
o Mitoloxía. 
o Arte. 
o Sociedade e vida cotiá. 
o Lingua e literatura (orixe do alfabeto grego e romano, linguas romances…) 
o Pervivencia na actualidade 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_sle_3.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ccl_3_4.pdf

