
 
 
 

 
 

 
 

1º ESO 

Obradoiro da música 

Relixión 

Técnicas de expresión oral e escrita 

Valores éticos 

Programación 

Comunicación oral en lingua francesa 

Consumo responsable 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Música 

NOME DA MATERIA Obradoiro de música 

ETAPA ESO 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Libre configuración 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 

 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Interpretaremos temas musicais de diferentes estilos coa frauta e cos instrumentos escolares de percusión. 

- Analizaremos os elementos da linguaxe musical en diferentes partituras sinxelas. 

- Interpretaremos ritmos sinxelos con percusión corporal e con instrumentos de pequena percusión. 

- Levaremos a cabo xogos musicais rítmico-corporais. 

- Interpretaremos coreografías sinxelas sobre diferentes temas musicais. 

-Realizaremos actividades de audición guiada con musicogramas e outras grafías non convencionais. 

 
 

 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia desenvólvese en base aos seguintes contidos: 

- A interpretación, é dicir, o facer música na aula para poder expresarse coa voz, os instrumentos e o movemento e 

a danza, o que implica a aprendizaxe e o desenvolvemento de determinadas habilidades técnicas. 

- A creación, que se refire a adquisición de recursos de construción musical para o desenvolvemento da expresión 

musical tanto individual como colectiva. 

- A práctica musical, entendida como o conxunto de actitudes básicas necesarias para que as experiencias musicais 

poidan ser levadas a cabo na aula. 

 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Seguiranse os seguintes principios metodolóxicos: 
 

- Incidir nos contidos procedementais, posto que é unha materia fundamentalmente práctica. 

- Promover a participación activa do alumnado na aula nun ambiente de intercambio, colaboración e 



 interacción. 

- Fomentar a creatividade do alumnado. 

- Potenciar a socialización, ademais de favorecer as relacións no grupo e o traballo de equipo. 

- Partir dos coñecementos previos do alumnado e desenvolver os contidos de forma estruturada e coherente 

- Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou que favorezan a motivación que sente de 

forma natural ante o fenómeno musical. 

- Ter en conta os gustos musicais dos alumnos na selección do repertorio. 

 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

E unha materia útil para estudos artísticos en xeral e ma is concretamente para aqueles relacionados coa música 

e coa danza, como poden ser os estudos de Conservatorio, Escolas de música e danza, a Musicoloxía, Maxisterio 

musical... Tamén é útil para ciclos relacionados co lecer e o tempo libre, as actividades lúdicas e deportivas e todas as 

especialidades de Maxisterio. 

 
CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Está relacionada coas ensinanzas artísticas e creativas, como pode ser a Linguaxe plástica e visual ou a Historia 

da arte, coa materia de Educación física (xa que elaboramos coreografías), coas Matemáticas (posto que a linguaxe 

musical é unha linguaxe matemática) e con todas as materias relacionadas coas Ciencias sociais e os Valores Éticos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO RELIXIÓN CATÓLICA 

NOME DA MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

ETAPA ESO 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

Apréndese a coñecer a intervención de Deus na Historia da Humanidade, e a importancia de Xesuscristo na nosa sociedade 

e na nosa cultura. 

 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

• O sentido relixioso do ser humano.  

• Deus intervén na Historia da Humanidade. 

• A Revelación de Deus en Xesucristo. 

• A Igrexa e os sacramentos de iniciación. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
As explicacións teóricas irán acompañadas de actividades prácticas, e farase uso dos recursos de aula e de centro. Tamén 

se traballarán textos bíblicos de lectura comprensiva. 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
Para a formación integral do alumno dende as perspectivas humana, social e relixiosa. De esta maneira, o alumnado 

descubrirá a súa realidade social e os seus orixes para contribuír ao Ben Común.  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con todas, especialmente coas materias de ciencias sociais e humanidades. 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Lingua castelá e literatura 

NOME DA MATERIA Técnicas de expresión oral e escrita 

ETAPA ESO 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Libre configuración 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 

 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

-Aprendemos a comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, textos e mensaxes 

complexas. 

-Desenvolvemos e consolidamos hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

-Contribuímos a apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

-Organización de contidos 

- O bo uso da linguaxe 

-A expresión escrita 

-A escritura creativa 

-A expresión oral 

 

 
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, filmes, documentais... Realización individual e 

en grupo de traballos sinxelos. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? É útil para todo o alumnado. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con todas as materias 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Filosofía 

NOME DA MATERIA Valores éticos 

ETAPA ESO 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 

 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Orientarnos na escolla do noso proxecto de vida persoal 

- Ser quen de fornecernos dun código ético que permita fundamentar racionalmente as nosas decisións 

- 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 desenvolver 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 desenvolvemento das clases 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS 

ME É ÚTIL? 

Esta materia enfócase á formación integral da persoa, como parte integrante dunha sociedade democrática, capaz polo 

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

formulados ao longo da historia así mesmo 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 materia dotada dunha perspectiva transversal, permítenos reflexionar con respecto a diversas disciplinas 

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

seu impacto nas sociedades contemporáneas. 

 -  



 
 
 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO TECNOLOXÍA 

NOME DA MATERIA Programación 
ETAPA ESO 

CURSO 1º ESO 
DENOMINACIÓN Optativa 
SESIÓNS SEMANAIS 1 hora 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Nesta materia aprenderemos os comezos da programación xogando con robots comerciais e con xogos como Scratch. 

CALES SON OS CONTIDOS? Estudaremos os distintos elementos de entrada e saída (sensores e actuadores) xunto coa estrutura básica do pensamento 
lóxico. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Traballaremos por proxectos. Explícase o funcionamento teórico inicial pero o antes posible comezan a traballar cos xogos 
dos que dispoñemos Makeblock, Drones…. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Os contidos desta materia son positivos para organizar e estrutura o pensamento. Especialmente útil de cara a afrontar 
resolución de problemas en materias técnicas. De cara as linguas serve para organizar a linguaxe. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

Está relacionado con contidos que estudarán en Tecnoloxías e TIC´s. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO FRANCÉS 

NOME DA MATERIA Comunicación Oral en Lingua Francesa 
ETAPA ESO 
CURSO 1º ESO 

DENOMINACIÓN Libre configuración 
SESIÓNS SEMANAIS 1 hora 

QUE SE APRENDE (A FACER)? O noso obxectivo será o de intentar conseguir que a maior parte do alumnado que cursa a optativa de 2 horas 

de francés poida, con esta hora máis de práctica e afondar na comprensión e na expresión oral, acadar o nivel 

que corresponde ao curso 1º da ESO. 

Esta sesión semanal vaise dedicar especialmente a profundar na comprensión e a expresión oral. 

CALES SON OS CONTIDOS? Esta materia de libre configuración ofertada polo centro para os alumnos de 1º de ESO  e que vai ser  impartida 
polo Departamento de Francés está incluída no currículo da Segunda Lingua Estranxeira pois os seus contidos 
supoñen  unha ampliación  e  un  reforzo a nivel oral dos  contidos  que se van  dar  ao  longo do curso na materia  
de Francés. Contar cunha hora semanal para reforzar a comunicación oral na  aula  vai ser un elemento 
fundamental para que estes alumnos que se inician na aprendizaxe da lingua francesa poidan crear unha base  moi 
sólida na competencia lingüística e adquirir así un nivel óptimo na comprensión e na produción orais. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Os tres bloques nos que se organiza a materia son : 
 

1. Comprensión de textos orais. 
2. Produción de textos orais. 
3. Coñecemento  da  lingua  e  consciencia  intercultural  e    plurilingüe.   A  secuenciación dos contidos 

vaise desenvolver en seis unidades didácticas que se detallan a continuación : 

 Unidade 1
O alfabeto francés. Os diferentes sons do francés. Vogais e consonantes. Deletrear 
palabras A entoación. 
Os acentos. 
A “ liaison”. 
Contar ata 30. 
Os días da semana e os meses do ano. O mapa de Francia e da francofonía. 

 Unidade 2
Os saúdos. 
Contar ata 60. 
Presentarse e presentar outras persoas. Identificar persoas e obxectos. 
Expresar os gustos. Preguntar e dicir datas. 
O vocabulario do material escolar e do colexio, os países e as cores. 



 
 Unidade 3 

Contar ata 100. 
Presentar e falar da familia. Falar dos animais e describilos 
Usar de forma correcta o feminino e o plural de nomes e de adxectivos. Preguntar e dicir 
a hora. Falar dos momentos do día e das actividades cotiás. 

 Unidade 4 
Falar do corpo humano. 
Describir o físico e o carácter das persoas. Expresar a dor. Nnnnnn 
Falar dos países e das nacionalidades. 

 Unidade 5 
Preguntar e indicar unha dirección. Describir cidades e lugares. Preguntar e dicir onde se 
vai. Falar das tendas. 
Preguntar e dicir os prezos. 
Identificar as profesións e dicir onde se traballa. 

 Unidade 6 
Falar das estacións. 
Preguntar e dicir o tempo que vai. 
Falar das actividades e do tempo de lecer. Falar dos proxectos para as vacacións. 
Expresar desexos e soños. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Os alumnos do 1º curso de ESO, que parten cun nivel cero na Segunda Lingua Estranxeira, vai supor un apoio e 
unha ferramenta moi útil para o seu progreso na comunicación oral nunha lingua nova e tamén para o seu 
desenvolvemento persoal pois, ademais de adquirir coñecementos lingüísticos, os alumnos terán a posibilidade de 
achegarse un pouco máis á cultura e á civilización francesas. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

Está relacionada coas linguas románicas (galego, castelán…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO ECONOMÍA 
NOME DA MATERIA Consumo responsable 
ETAPA ESO 
CURSO 1º 
DENOMINACIÓN Libre configuración autonómica 
SESIÓNS SEMANAIS 1 
QUE SE APRENDE (A FACER)? Achegarémonos aos conceptos básicos de consumo e hábitos de consumo responsable. 

Coñeceremos os nosos dereitos, como persoas consumidoras. 
Analizaremos a relación entre o consumo e a sustentabilidade. 
Practicaremos boas prácticas no comercio electrónico, 
Identificaremos produtos a través da súa etiquetaxe e analizaremos as eivas de dita etiquetaxe. 
Comprenderemos e identificaremos as estratexias que se empregan na publicidade. 
 
Pero o grande obxectivo desta materia é: formar unha cidadanía máis crítica, autónoma e consciente dos seus dereitos e 
responsabilidades. 

CALES SON OS CONTIDOS? Consumo responsable e persoa consumidora. 
Consumo e sustentabilidade, 
Comercio xusto e cooperativas de consumo. 
Consumo na rede e comercio electrónico. 
Publicidade e etiquetaxe. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Estamos ante unha materia moi práctica e sempre nos apoiaremos en casos que se atopen na vida diaria. 
Empregaremos moito os medios de comunicación (artigos, anuncios, videoclips, filmes, etc.) 
Sen embargo, o recurso máis importante será a propia experiencia vital do alumnado. 
Fomentaremos o traballo en equipo. 
Empregaremos xogos de rol e/ou de mesa. 
Analizaremos casos reais e produtos de consumo desde unha perspectiva pedagóxica. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? É unha materia que será moi útil para todos os estudos relacionados co mundo empresarial e económico. Tanto a 
nivel universitario (ADE, Economía, Marketing, Publicidade, etc.) como de ciclos de formación profesional (Comercio 
Exterior, Administración e Finanzas, Xestión de vendas, etc.). 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

En primeiro lugar, loxicamente, coas materias do mesmo departamento: Educación financeira (2ºESO); Economía 
(4ºESO); Economía (1ºbach) e Economía da empresa (2ºbach). 
Tamén está moi conectada coas materias das linguas (galego, castelán, inglés, etc.) porque traballamos a linguaxe 
comercial e publicitaria. 
Coa historia, porque analizamos como foi evolucionando os hábitos de consumo. 
Con filosofía, xa que analizamos o comportamento humano. 

 


