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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS 

NOME DA MATERIA MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

ETAPA ESO 

CURSO 3º (Non é vinculante cursalas en 3º con ter que cursalas en 4º) 

DENOMINACIÓN 

Materias troncais da Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao bacharelato. 
En 3º a opción unicamente se diferenza nas matemáticas académicas ou aplicadas. En 4º a materia 

matemáticas aplicadas forma parte dunha opción na que van asociadas outras materias troncais específicas. 

SESIÓNS SEMANAIS 
4 sesións 

 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

 

Estas materias contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. En concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de xeito matemático; 

formular e resolver problemas; representar entidades matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse coas 

matemáticas e sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o pensamento matemático axuda á 

adquisición do resto de competencias e contribúe á formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se desenvolva 

mellor tanto no ámbito persoal como no social. 

CALES SON OS CONTIDOS? 

Aínda que a nomenclatura dos bloques xerais de contidos coincide coa de matemáticas aplicadas, os contidos específicos 

de cada bloque diferéncianse notablemente sendo máis completos os de matemáticas académicas. 

Bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas”(Bloque de contidos transversais)  

Bloque 2: “Números e álxebra”(Números racionais. Operacións con números expresados en notación científica.Expresións 

radicais: transformación e operacións. Expresión usando linguaxe alxébrica. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes 

Progresións aritméticas e xeométricas.Igualdades notables. Operacións elementais con polinomios. Factorización de 

polinomios. Factorización de polinomios.Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a dous. 

Resolución de sistemas e problemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas..) 

Bloque 3: “Xeometría”(Xeometría do espazo.Xeometría do plano. Translacións, xiros e simetrías no plano. 

Bloque 4: “Funcións”. (Análise e descrición cualitativa de gráficas . Análise dunha situación a partir do estudo das 

características locais e globais da gráfica .Expresións da ecuación da recta.Funcións cuadráticas. 



Bloque 5: “Estatística e probabilidade”. (ases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas. Gráficas estatísticas. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
Clases participativas, boletíns de traballo, libro de texto como complemento. 

 

PARA QUE ESTUDOS ME INTERESAN? 
Para cursar o bacharelato en calquer modalidade. 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Física e química, tecnoloxía, TIC.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS 

NOME DA MATERIA MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

ETAPA ESO 

CURSO 
3º (Non é vinculante cursalas en 3º con ter que cursalas en 4º) 

 

DENOMINACIÓN 

Materias troncais da opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional. 

En 3º da ESO a opción de ensinanzas aplicadas unicamente se diferenza da outra opción na materia de matemáticas 

académicas ou aplicadas. 

SESIÓNS SEMANAIS 4 sesións 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

 

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 solucións prácticas a estes. Tamén debe valorar as 

posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático tanto para o enriquecemento persoal como para a 

valoración do seu papel no progreso da humanidade. 

Estas materias teñen un enfoque eminentemente práctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que permitan 

ao alumnado continuar estudos de formación profesional.. 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 

Bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas”(bloque transversal) Bloque 2: “Números e álxebra”(Números 

naturais, enteiros e racionais, estratexias para o cálculo mental, sucesións, linguaxe alxébrica, expresións alxébricas 

sinxelas, ecuacións de 2º grao, sistemas de dúas ecuacións) 

Bloque 3: “Xeometría”.(Xeometría do plano. Xeometría do espazo: áreas e volumes.Uso de ferramentas pedagóxicas 

adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas...) 

Bloque 4: “Funcións”.( Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito cotián e doutras 

materias. Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica correspondente. 

Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas, funcións 

elementais...) 



Bloque 5: “Estatística e probabilidade”.(Fases e tarefas dun estudo estatístico. Gráficas estatísticas: construción e 

interpretación...) 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
Clases participativas, uso da aula virtual, probas on line, boletíns de traballo, libro de texto como complemento. (Se son 

grupos pequenos as clases serán moi dinámicas e faranse moitas tarefas e menos probas) 

PARA QUE ESTUDOS ME INTERESAN? 
Para cursar calquer ciclo de Formación Profesional. 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Ciencias aplicadas, tecnoloxía, TIC.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DPTO. DE LATÍN E GREGO 

NOME DA MATERIA CULTURA CLÁSICA 

ETAPA ESO 

CURSO 3º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 2 

QUE SE APRENDE (A FACER)? O alumnado achégase ao estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, científico, sociopolítico 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. 

CALES SON OS CONTIDOS? Bloques 1e 2: Xeografía e Historia, respectivamente 

Bloque 3: Mitoloxía 

Bloque 4: Arte 

Bloque 5: Sociedade e vida cotiá 

Bloque 6: Lingua e literatura (non se estuda Latín) 

Bloque 7: Pervivencia na actualidade 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Metodoloxía activa e participativa, favorecendo o traballo en equipo entre o alumnado. 

Trabállase a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, as TIC, o emprendemento e a educación cívica. 

 Fundamental para alumnas e alumnos que vaian estudar o Bacharelato tanto na modalidade de Humanidades como na de 

Ciencias Sociais, se ben pode ser elixida para calquera bacharelato ou ciclos formativos pois resulta unha materia 

enriquecedora desde o punto de vista lingüístico pola importante achega de vocabulario técnico e científico. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Para todas as modalidades de Bacharelato. Fundamental para alumnas e alumnos que vaian estudar o Bacharelato tanto 

na modalidade de Humanidades como na de Ciencias Sociais, se ben pode ser elixida para calquera bacharelato ou ciclos 

formativos pois resulta unha materia enriquecedora desde o punto de vista lingüístico pola importante achega de 

vocabulario técnico e científico. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con todas as materias de ámbito lingüístico e con Xeografía e Historia.  Os contidos de léxico que se inclúen dentro do 

bloque 6 estarían relacionados coas materias do ámbito técnico-científico. 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento didáctico de Lingua Francesa 

NOME DA MATERIA 
Francés 

ETAPA ESO 

CURSO 3º ESO 

DENOMINACIÓN Materia específica de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 2 hs. 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

-Aprendemos francés dun xeito sinxelo e gradual. 

-A materia está concibida para achegarse ao idioma francés  dende o galego e o castelán aproveitando os vínculos e a 

enorme semellanza entre os tres idiomas para realizar unha aprendizaxe simple e natural. – Dous  cursos son  suficiente 

para dar o salto ortográfico e ler, escribir, comprender e falar francés  de xeito aceptable. - Paralelamente, achegámonos 

tamén á cultura francesa, á súa música, gastronomía, viaxes, cinema, etc. -A materia pretende servir de estímulo para o 

coñecemento de Francia, por extensión, do mundo da francófono  (Bélxica, Suíza, Canadá  e outros países de expresión 

francesa). 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 

–O estudo dunha lingua románica. Traballando a expresión e a comprensión da fala  e escrita da lingua 

-Lectura e escritura do francés - Palabras e expresións da linguaxe común - Elementos culturais: música, lugares de inte-

rese, cinema... - A  Francofonía: Bélxica, Suíza, Canadá  e outros países  africanos de expresión francesa... 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

-Metodoloxía eminentemente práctica. Trabállanse as destrezas básicas na aprendizaxe das linguas: comprensión do oral, 

comprensión da escrita, expresión oral e expresión escrita. Uso habitual de recursos audiovisuais: audicións, música, fil-

mes, documentais... 

 -Realización en grupo de sinxelos traballos audiovisuais 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
- A aprendizaxe de idiomas é un complemento moi útil para todos os estudos, actividades e profesións. 

- O coñecemento do francés achéganos a un ámbito 212 millóns de francófonos no mundo, dos cales aproximadamente 72 



millóns son falantes parciais, sendo a quinta lingua máis falada no mundo, o que permite abrir portas ao mundo acadé-

mico e laboral. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 

- Pondera 0.2 para:  

-Belas Artes,  

-Ciencias da Cultura e Difusión Cultural, 

 -Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, 

 -Español: Estudos Lingüísticos e Literarios,  

-Filoloxía Clásica,  

-Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, 

 -Historia,  

- Historia da Arte, 

 -Humanidades, 

 -Información e Documentación,  

-Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios, 

- Lingua e Literatura Españolas,  

-Lingua e Literatura Galegas, 

 -Lingua e Literatura Inglesas, 

 -Linguas e Literaturas Modernas, 

 -Linguas Estranxeiras,  

-Tradución e Interpretación, 

- Xeografía e Historia. 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RELACIO-
NADA? 

Directamente relacionada coas linguas e literatura estranxeiras de orixe latina. polos seus vínculos históricos e culturais. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO RELIXIÓN CATÓLICA 

NOME DA MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

ETAPA ESO 

CURSO 3º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Apréndese como estudar a Biblia, a súa formación, os estilos literarios que a compoñen, a importancia no mundo actual, e 

o estado da súa representación nas diferentes artes (literatura, humanidades, cine, pintura, arquitectura...) 

CALES SON OS CONTIDOS? • Inicio ao estudo da Biblia e a comprensión dos seus textos. 

• Diferenciar os xéneros literarios na Bíblia. 

• O estudo da vida como un don de Deus. 

• A arte como expresión cristiá da palabra de Deus. 

•  

METODOLOXÍA DE TRABALLO Analizaránse textos bíblicos empregando os recursos materias e virtuais dispoñibles no centro. 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Para coñecer as orixes do pensamento cristiá e a súa aplicación no mundo actual. 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 
Con todas, especialmente coas materias linguas e historia da arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Filosofía 

NOME DA MATERIA Valores éticos 

ETAPA ESO 

CURSO 1º,  2º, 3º e 4º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

QUE SE APRENDE (A FACER)? - Orientarnos na escolla do noso proxecto de vida persoal 

- Ser quen  de fornecernos de un código ético que permita fundamentar racionalmente as nosas decisión 

- Dotarnos de ferramentas que permitan a busca dunha realización plena e feliz como persoas 

- Fomentar a promoción das relacións sociais, partindo do recoñecemento e o respecto cara as outras persoas 

CALES SON OS CONTIDOS? • A dignidade da persoa 

• A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

• A reflexión ética 

• A xustiza e a política. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

• Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

METODOLOXÍA DE TRABALLO A metodoloxía de traballo é eminentemente práctica. Está baseada na realización de traballos, mediante os cales procurarase 

afianzar os coñecementos adquiridos. Entre eles destaca a promoción do debate entre o alumnado, co fin de desenrolar a 

práctica da reflexión racional no tocante á toma de decisións persoais, así como tamén na forma en que nos relacionamos 

socialmente. 

Para iso, o uso de material audiovisual será habitual no desenrolo das aulas 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Esta materia enfócase á formación integral da persoa, como parte integrante de unha sociedade democrática, capaz polo 

tanto de exercer os seus dereitos e asumir as súas responsabilidades. O estudo dos diversos sistemas éticos formulados ó 

longo da historia asimesmo nos fornece  de toda unha serie de coñecementos que resultan de utilidade en diversos 

ámbitos, nomeadamente o das ciencias sociais: dereito, socioloxía, historia, filosofía, etc. 

 



CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Atópase en relación directa coa filosofía, en tanto disciplina que afronta o problema da decisión e da conduta dende a 

racionalidade práctica. 

Coa historia, pois permítenos observar as diversas  propostas e modelos de conduta formulados segundo as problemáticas 

propias de cada época. 

En canto mateira dotada dunha perspectiva transversal,  permitenos reflexionar con respecto a diversas disciplinas 

científicas (física, bioloxía, química) e tecnolóxicas, acadando unha posición persoal fundamentada con respecto ó seu 

impacto nas sociedades contemporáneas. 

 

 


