
 

4 º ESO 
 

Matemáticas académicas 

Matemáticas aplicadas 

Física e química 

Bioloxía e xeoloxía 

Economía 

Música 

Ciencias aplicadas á actividade profesional 

Latín 

Francés 

Cultura clásica  

Cultura científica  

Relixión 

Valores éticos  

Expresión plástica 

TIC 

Filosofía 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS 

NOME DA MATERIA MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

ETAPA ESO 

CURSO 4º (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 4º a materia matemáticas académicas forma parte dunha opción na que van asociadas outras materias troncais 

específicas como podedes comprobar na folla de inscrición. 

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

Bloque 2: “Números e álxebra”. (Números reais, logaritmos, fraccións alxébricas, factorizacións, ecuacións de grao 

superior, Abrangue ata inecuacións de 1º e 2º grao...) 

Bloque 3: “Xeometría”: (Trigonometría e vectores..) 

Bloque 4: “Funcións”.(Funcións elementais, taxa de variación media... ) 

Bloque 5: “Estatística e probabilidade”.(Sucesos, combinatoria, regra de Laplace..) 

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

PARA QUE ESTUDOS ME INTERESAN? Para cursar o bacharelato en calquera modalidade e calquera ciclo de F.P. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Ciencias aplicadas, tecnoloxía, TIC.. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS 

NOME DA MATERIA MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

ETAPA ESO 

CURSO 4º (Pódense cursar en 4º tendo cursado as académicas en 3º, non é vinculante) 

 
DENOMINACIÓN 

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

En 4º a materia matemáticas aplicadas forma parte dunha opción na que van asociadas outras materias troncais 

específicas que podes ver na folla de inscrición. 

SESIÓNS SEMANAIS 4 sesións 

 
 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas dálle á materia un enfoque eminentemente práctico dirixido a proporcionar 

recursos e competencias que permitan ao alumnado continuar estudos de formación profesional. 

Articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de 

investigación matemática para realizar de xeito individual ou en grupo, matematización e modelización, actitudes adecuadas 

para desenvolver o traballo científico e utilización de medios tecnolóxicos . 

Será importante a búsqueda de estratexias, interpretación e planificación para adquirir un grao de desenvolvemento pleno. 

 
 
 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

Aínda que os nomes dos bloques xerais de contidos coinciden cos de matemáticas académicas, os contidos específicos 

diferéncianse notablemente sendo nesta materia moito máis prácticos e adaptados a tarefas máis sinxelas. 

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

Bloque 2: “Números e álxebra”. (Números reais, Proporcionalidade directa e inversa, porcentaxes na economía, 

porcentaxe e xuros, interese simple e composto, polinomios, factorización, resolución de ecuacións e sistemas) 

Bloque 3: “Xeometría”. (Teorema de Tales, Pitágoras e resolución de problemas xeométricos da vida cotiá) 

Bloque 4: “Funcións”. (Fenómenos reais con funcións elementais, interpretación das mesmas)  

Bloque 5: “Estatística e probabilidade”.(Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e 

fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización e dispersión. 

Construción e interpretación de gráficos e diagramas. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Clases participativas, 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 calquera ciclo de Formación Profesional.  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Ciencias aplicadas, tecnoloxía, TIC.. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Física e Química 

NOME DA MATERIA Física e Química 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Materia de opción dentro do bloque de materias troncais 

SESIÓN SEMANAS 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

A Física e a Química son dúas ciencias que explican os fenómenos que ocorren no mundo que nos rodea e en nós mesmos.  

En 4º de ESO, achegarémonos ao coñecemento dalgúns deses fenómenos, dende: 

- A observación, experimentación e análise dos resultados de probas científicas: a partir das preguntas que nos 

facemos ao observar o mundo que nos rodea, a ciencia pode responder e explicar cientificamente fenómenos 

físicos e químicos.  

- A profundización no estudo da estrutura atómica: todo o que vemos está constituído por átomos.  

- O estudo dos cambios químicos: cada vez que respiramos É QUÍMICA. 

- A análise do movemento e das causas que o provocan: as forzas. A mazá que cae, o movemento dos astros… Todo 

o se rexe polas mesmas leis.  

- A investigación da transferencia de enerxía entre corpos. Sempre que dous corpos interaccionan hai unha 

transferencia de enerxía entre eles. 

 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia divídese en cinco bloques de contidos:  

- A actividade científica 

- A materia 

- Os cambios 

- Os movementos e as forzas 

- A enerxía 



 
 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

O desenvolvemento das clases é fundamentalmente de carácter procedemental; é dicir, de aplicación práctica 

(resolución de problemas) dos contidos teóricos previamente traballados na aula. 

Realizaranse tamén prácticas experimentais no laboratorio, para reforzar e complementar os contidos teóricos e 

procedementais. 

 
PARA QUÉ ESTUDOS É ÚTIL? 

A materia Física e Química de 4º da ESO é practicamente imprescindible para cursar un Bacharelato de Ciencias, posto que 

nesta opción, a Física e Química pasa a ser de obrigada elección. 

 

CON QUÉ OUTRAS MATERIAS SE RELACIONA? 

- Coa Bioloxía, no ámbito da bioquímica. 

- Coa Tecnoloxía, no ámbito das máquinas e sistemas, materiais e procedementos de fabricación e recursos 

enerxéticos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e xeoloxía 

NOME DA MATERIA Bioloxía e Xeoloxía 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Materia troncal de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

- O obxectivo fundamental desta materia é favorecer e fomentar a formación científica do alumnado, partindo 

da súa vocación polo estudo das ciencias, proporcionándolle uns coñecementos fundamentais para dita 

formación e unhas destrezas básicas que lle permitan continuar profundando nela. 

- A materia de bioloxía e xeoloxía de 4º de ESO inicia ao alumno no coñecemento e comprensión das grandes 

teo- rías que permitiron o desenvolvemento actual destas ciencias: a tectónica de placas, a teoría celular e a 

teoría da evolución das especies. 

- Igualmente, abórdase o estudo dos ecosistemas do planeta: as relacións tróficas que se establecen entre os 

seres vivos que os habitan, a interacción entre eses mesmos seres e o medio que os sustenta e as repercusións 

que estes teñen sobre a dinámica e a evolución dos ecosistemas. 

- Esta materia abrangue tamén o estudo de nocións básicas de xenética mendeliana de cara á resolución de ca- 

sos prácticos de herdanza de carácteres humanos e doutras especies.  

Finalmente, os alumnos inician un coñecemento máis profundo da molécula de ADN: a súa composición química e o seu 

funcionamento como molécula responsable da herdanza e da transmisión de carácteres dunha xeración ás seguintes 

 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia está estruturada en catro bloques de contidos:  

- a evolución da vida 

- a dinámica da terra 

- ecoloxía e medio ambiente 

- proxecto de investigación 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
- O desenvolvementos das clases consta dunha parte de explicación teórica que vai acompañada da proxección de 

numerosas imaxes e da resolución de casos prácticos: realización de perfís topográficos, comentarios interpretativos de  



 cortes xeolóxicos, elaboración de mapas de placas tectónicas, resolución de problemas de xenética aplicando as leis de  

Mendel, elaboración de pirámides ecolóxicas, etc. 

 

- Ao mesmo tempo, o alumno precisa entender o funcionamento da dinámica de placas tectónicas dunha maneira máis 

visual e para iso valémonos da proxección de vídeos e documentais explicativos. tamén se empregan estas ferramentas 

para achegarnos á comprensión das diferentes etapas da evolución da vida e, en especial, da hominización. 

 
- O estudo das enfermidades xenéticas e constitúen unha parte importante do parte de xenética pois, en moitas 

ocasións, comprendemos mellor o funcionamento dos xenes e cromosomas precisamente cando estes experimentan 

erros ou anomalías. en relación con este aspecto da materia, os alumnos desenvolven traballos de investigación e 

presentan as súas conclusións e descubrimentos ao resto do grupo-clase.  

 

- Simultaneamente, procúrase deixar tempo para as discusións de carácter científico, para as aportacións persoais e 

inquedanzas relacionadas con diferentes aspectos da materia e para a execución de prácticas que permitan a 

adquisición e consolidación de destrezas básicas no traballo do laboratorio de ciencias. 

-En relación co traballo de laboratorio, sempre que sexa posible, haberá un profesor específico para desenvolvelo. neste 

caso realizarase unha clase práctica un día cada semana, o que redunda nunha formación instrumental máis ampla para 

o alumno. 

 
 
 
 
 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

- Os coñecementos adquiridos na materia de bioloxía e xeoloxía son necesarios e útiles para que o alumno continúe a 

súa formación científica no bacharelato de ciencias e tecnoloxía, e poda cursar posteriormente estudos en diversas 

ramas profesionais, tanto dentro do ámbito universitario como no da formación profesional superior. 

 
- Así, a súa utilidade é evidente nos estudos das ramas de ciencias (bioloxía, biotecnoloxía, ciencias do mar), de ciencias 

da saúde (enfermería, farmacia, fisioterapia, medicina, veterinaria, odontoloxía, psicoloxía….), de enxeñaría (enxeñaría 

biomédica), de ciencias sociais (ciencias da actividade física e do deporte, educación infantil e primaria, educación 

social, pedagoxía, mestre en educación infantil e primaria) 



PARA QUE GRAOS PONDERA?  

 
 
 
 
 
 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

- Relacionada amplamente coa fisicoquímica en diferentes aspectos tratados pola materia: composición química das 

biomoléculas, características químicas dos ecosistemas que determinan a existencia de vida, carácteres químicos das 

capas terrestres, comportamento dinámico dos materiais terrestres 

- Relacionada coas ciencias da terra e do medio ambiente no ámbito da relación entre os seres humanos e o 

ambiente que os rodea (do que extraen nutrientes, enerxía e do que obteñen condicións óptimas para a súa 

supervivencia) 

 
- Relacionada coa cultura científica en canto a que as persoas deberían dispoñer duns coñecementos básicos dos 

mecanismos da herdanza que formen parte da súa cultura xeral e que lles permitan comunicarse adecuadamente con 

profesionais da saúde ao longo da súa vida e tomar conciencia plena de como os hábitos de vida determinan a saúde das 

persoas; así mesmo, resulta enriquecedor o coñecemento da dinámica do planeta no que vivimos para comprender os 

fenómenos naturais que nel acontecen. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Economía 

NOME DA MATERIA Economía 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Materia troncal de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

Esta é unha materia introdutoria á Economía como ciencia, onde nos aproximamos ás regras básicas que explican os 

acontecementos económicos e a linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para analizar 

eses feitos. 

O estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo e serve para potenciar destrezas de razoamento, 

interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. 

-Achegámonos a conceptos tan importantes coma o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza,o 

medio ambiente, etc. 

-Esta materia proporciónanos coñecementos matemáticos e estatísticos, habilidades de comunicación oral e escrita para 

explicar e transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser 

humano. 

-Aprendemos a distinguir os recursos produtivos e os axentes económicos 

-Recoñecemos os elementos que caracterizan as empresas, o papel que fan na actividade económica e os tipos de 

empresas. 

-Aprendemos a xestionar os ingresos e gastos da economía persoal 

-Identificamos os tipos de diñeiro e a función que cumpre o diñeiro na economía. 

-Achegámonos ó mercado de traballo e ás súas características en Galicia e en España. 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

Os bloques nos que se divide a materia son: 

1.Ideas económicas básicas 

2.Economía e empresa 



 3. Economía persoal 

4. Economía e ingresos e gastos do Estado 

5.Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego 

6. Economía internacional 

 
 
 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

A explicación expositiva, a análise e comentario do libro de texto 

complementarase con: 

-Realización de actividades e exercicios prácticos 

-Lectura da prensa e comentarios persoais 

-A busca de información na rede 

- Interpretación de estatísticas, táboas, datos presentados en gráficos.... 

é o punto de referencia. Esta metodoloxía 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
- Economía, Administración de Empresas, Dereito, Socioloxía, Historia, Enxeñarías, Turismo, Relacións Laborais, Políticas, 

PARA QUE GRAOS PONDERA?  

 Economía 1ºBac      

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ Economía da Empresa 2º Bac      

RELACIONADA? Fundamentos de Administración e Xestión      

 Iniciativa Emprendedora      



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DPTO. DE LATÍN E GREGO 

NOME DA MATERIA LATÍN 

ETAPA E CURSO ESO. 4º 

DENOMINACIÓN Materia de opción do bloque de materias troncais 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

O alumnado achégase á civilización latina a través do estudo da súa historia, política e sociedade, vida cotiá e mitoloxía 

coa finalidade de tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, e 

comprender a súa identidade cultural. 

Apréndense a usar correctamente expresións latinas vixentes na actualidade. 

Faise unha iniciación ao estudo da lingua latina de maneira que as alumnas e alumnos que despois cursan a materia no 

bacharelato teñan sentadas as bases da análise e tradución. 

 
 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

• O latín, orixe das linguas romances 

• Sistema da lingua latina: elementos básicos. 

• Roma: historia, cultura e civilización 

• Léxico 

 
 
 
 
 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

O estudo da cultura e civilización romana desenvólvese a través de actividades breves e entrega de traballos. 

No estudo da lingua faise necesaria a alternancia das explicacións teóricas coa práctica mediante actividades, que se 

centran fundamentalmente na tradución de frases de nivel moi sinxelo e no afianzamento da comprensión dos conceptos 

morfosintácticos. 

Nas explicacións teóricas tómanse como referencias as linguas de expresión dos alumnos coa finalidade de que estes non 

vexan o que se lles explica como algo abstracto e alonxado da súa realidade. 

A través de actividades variadas de léxico, como o estudo e a observación dos mecanismos de formación de palabras das 

linguas clásicas, o alumnado logra aplicar os mesmos recursos ao estudo e manexo da súa lingua materna. 



 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

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 estarían relacionados coas 

materias do ámbito técnico-científico. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Música 

NOME DA MATERIA Música 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Materia troncal de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

- Coñeceremos a música e os bailes de outras culturas.  

- Analizaremos a música nos diferentes medios de comunicación. 

- Coñeceremos as diferentes características dos estilos da música popular urbana. 

- Profundizaremos en aspectos da linguaxe musical traballados en cursos anteriores. 

- Tocaremos con instrumentos de placas, coa frauta e con instrumentos de pequena percusión temas musicais de diferentes 

estilos. 

- Cantaremos en coro diferentes cancións a modo de karaoke, cunha base instrumental. 

- Realizaremos ditados musicais rítmicos e melódicos.  

- Realizaremos audicións activas de diferentes obras musicais.  

- Leremos ritmicamente exercicios con diferentes notas. 

- Interpretaremos coreografías de elaboración propia e allea. 

- Realizaremos traballos sobre diferentes aspectos da linguaxe musical: textura, forma, ritmo... 

- Traballaremos contidos relacionados coa clasificación instrumental e vocal, coas novas tecnoloxías, coa técnica 

instrumental el vocal… 

 
 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia desenvólvese en base aos seguintes bloques de contido:  
 

 
- Audición musical 

- Interpretación vocal 

- Interpretación instrumental 



 - Creación musical 

- Linguaxe musical 

- Música e consumo 

- Música e tecnoloxía 

- Música e medios de comunicación 

- Música popular urbana 

 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Seguiranse os seguintes principios metodolóxicos: 

- Promover a unidade de teoría e 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 parao alumnado ou que favorezan a motivación que sente de forma natural 

ante o fenómeno musical. 

- Potenciar a utilización das TIC que estean ao seu alcance. 

- A premisa inicial e ineludible na nosa metodoloxía é o feito inherente á materia en si. Unha materia cotiá ao alumnado. 

Trátase de enriquecer, “depurar” e proporcionar criterios de análise, dos seus  propios gustos. Debemos ter presente   

que a nosa materia é a arte máis presente, dun xeito ou outro, na vida dos nososalumnos 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

É unha materia útil para estudos artísticos en xeral e máis concretamente para aqueles relacionados coa música, como 

poden ser os estudos de conservatorio, a musicoloxía, maxisterio musical... Tamén é útil para ciclos relacionados co ocio  

e o tempo libre, as actividades lúdicas e deportivas e todas as especialidades de maxisterio. 

PARA QUE GRAOS PONDERA?  

 
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 artística pero tamén matemática) e con todas as materias relacionadas coas Ciencias sociais e os Valores 

Éticos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Física e Química 

NOME DA MATERIA Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Materia de opción dentro do bloque das materias troncais 

SESIÓN SEMANAIS 3 

 
 
 
 
 

 
QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

- Familiarizarse coa organización do laboratorio e co manexo do instrumental básico do mesmo. 

- Realización de ensaios de laboratorio, utilizando as técnicas instrumentais básicas. 

- Realizar os traballos de laboratorio con limpeza e orde, respectando as normas de seguridade. 

- Recoñecer os contaminantes, a súa orixe e os seus efectos sobre o medio ambiente, así coma o tratamentodos 

mesmos para reducir o seu impacto e eliminar os residuos xerados. 

- Elaborar e presentar informes, tanto de forma oral como escrita, sobre os traballos realizados, utilizando con 

corrección e claridade a linguaxe natural e a linguaxe utilizada na actividade científica (fórmulas, debuxos, 

táboas...). 

- Realizar un proxecto de investigación en grupo, aplicando os coñecementos adquiridos.  

 
 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

Nesta materia desenvólvense contidos relacionados coa: 

- Adquisición de destrezas técnicas no manexo do instrumental de laboratorio. 

- Desenvolvemento de actitudes que favorecen a investigación e a resolución de problemas. 

- Aplicacións da ciencia na conservación ambiental. 

- Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) 

- Realización dun proxecto de investigación en grupo. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

O desenvolvemento das clases é fundamentalmente de carácter práctico; é dicir, consiste na realización de actividades 

experimentais no laboratorio, que permiten a posibilidade de aprender contidos científicos dende un punto de vista 

experimental e global. 



 Tamén se desenvolverán contidos teóricos relacionados cos contaminantes ambientais, as súas fontes, os seus efectos e o 

tratamento dos mesmos, combinados coa realización de prácticas relacionadas con ditos contidos.  

Finalmente, realizarase un proxecto de investigación en grupo, utilizando as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, tanto nas tarefas de indagación coma na elaboración e presentación do mesmo. 

PARA QUÉ ESTUDOS É ÚTIL? A materia Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional é unha materia asociada ás Ensinanzas Aplicadas que mellora a 

aprendizaxe das Ciencias, poñendo de manifesto a súa conexión con múltiples aspectos da realidade e as súas 

aportacións á mellora nas condicións de vida. Ofrece ao alumnado a oportunidade de aplicar en cuestións prácticas, 

cotiás e próximas os coñecementos adquiridos ao longo dos cursos anteriores en disciplinas como Química, Bioloxía ou 

Xeoloxía. 

CON QUÉ OUTRAS MATERIAS SE RELACIONA? Coa Física e Química, Bioloxía ou Xeoloxía, xa que se deseñarán ensaios que permitirán a achega experimental a contidos  

de ditas materias, que xa non se cursan na opción de Ensinanzas Aplicadas. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento didáctico de Lingua Francesa 

NOME DA MATERIA Francés 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 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 

interese, 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 de moitos francófonos falantes, sendo a quinta lingua máis falada no 



 mundo, o que permite abrir portas ao mundo académico 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 DPTO. DE LATÍN E GREGO 

NOME DA MATERIA CULTURA CLÁSICA 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 

 
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? 

Bloque 1: Xeografía 

Bloque 2: Historia 

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. 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

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 do bloque 6 estarían 

relacionados coas materias do ámbito técnico-científico. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA CC  Cultura Científica 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Adquírese formación científica que permite entender e tomar decisións responsables nos, cada vez máis frecuentes, 

asuntos científicos de importancia vital na sociedade 

-Adquírense destrezas básicas de laboratorio e de informática 

- Fomenta a vocación científica 

 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- O universo 

- Avances tecnolóxicos e o seu impacto ambiental 
 

- Calidade de vida 
 

- Novos materiais 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- Parte teórica de adquisición dos contidos tratados a través de probas escritas 

- Parte práctica experimental de laboratorio ou de aplicación informática 

- Realización e exposición de traballos en relación ós contidos, preferentemente en grupos de traballo 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
- Proporciona coñecementos que axudan na comprensión das materias de ciencias de 1º de bacharelato como Bioloxía e 

Xeoloxía, Física e Química e Anatomía Aplicada 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía (4º ESO) 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO RELIXIÓN CATÓLICA 

NOME DA MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

ETAPA ESO 

CURSO 4 º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

Un estudo da fenomenoloxía relixiosa desde o coñecemento das diferentes relixións.  

A experiencia relixiosa como fundamento da persoa que é única, social e relixiosa: a Doutrina Social da Igrexa (DSI). 

 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

• A persoa como ser social e relixioso.  

• Estudo da fenomenoloxía relixiosa: as diferentes relixións. 

• Relación entre fe e razón. 

• A Doutrina Social da Igrexa e os seus documentos máis importantes. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
Alternaranse explicacións teóricas con actividades prácticas, como son a búsqueda de información, o uso de documentais, 

proxeccións de cine-fórum, e o cine na aula. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Para coñecer como é a actitude do cristiá na sociedade, e cal é a súa responsabilidade. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

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



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 comopersoas 

- 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 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 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 ó seu 

impacto nas sociedades contemporáneas. 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEBUXO 

NOME DA MATERIA EXPRESIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL 

ETAPA ESO 

CURSO 4º da ESO 

DENOMINACIÓN Específica de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 3 horas 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Apréndese a ler, a interpretar e executar imaxes visuais e audiovisuais. A apreciar a arte e a crear arte. 

CALES SON OS CONTIDOS? Sintaxe visual, debuxo artístico, técnico. Técnicas de representación artística. Deseño. Publicidade.  

METODOLOXÍA DE TRABALLO Principalmente avalíanse exercicios prácticos (láminas e traballos). Ás veces executan proxectos temporais, 

individuais ou en grupo. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Ten múltiples saídas: Arquitectura, Enxeñaría, calquera especialidade que implique Deseño (gráfico, téxtil, mobles, 
industrial…) e deseño audiovisual (fotografía, vídeo, publicidade…) 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RELA- 

CIONADA? 

É unha das materias máis transversais, polo que se pode relacionar con calquera materia, historia da arte, 
literatura, tamén coas matemáticas, incluso coas tecnoloxía e as TIC 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO TECNOLOXÍA 

NOME DA MATERIA TIC´S (TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN) 

ETAPA ESO 

CURSO 4º da ESO 

DENOMINACIÓN Optativa 

SESIÓNS SEMANAIS 3 horas 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Nesta materia aprenderemos o manexo técnico dos ordenadores atendendo as necesidades que poden xurdir ao 
longo da etapa. Cada alumno disporá dun ordenador na aula para a realización das tarefas. 

CALES SON OS CONTIDOS? Dende o funcionamento básico do ordenador, ata o procesamento da información, os paquetes de Office, editores 
de audio, vídeo e imaxe. Internet facendo fincapé na seguridade. Programación. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Traballaremos por proxectos. Explícase o funcionamento teórico inicial pero o antes posible comezan a traballar 
cos equipos informáticos. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Os contidos desta materia son necesario para calquera estudo, sendo especialmente necesarios nos estudos 
técnicos. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RELA- 

CIONADA? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

NOME DA MATERIA FILOSOFÍA 

ETAPA ESO 

CURSO 4º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Aprenderemos a interrogarnos sobre a nosa realidade, reflexionar criticamente, e argumentar racionalmente. 

CALES SON OS CONTIDOS? A materia supón un primeiro achegamento a unha disciplina que continúa reflexións xa iniciadas na materia de valores 
éticos, e que ten continuidade nas materias de filosofía do bacharelato. Supón un primeiro achegamento á   filosofía, 
saber que conta con 27 séculos de historia. Os contidos enfócanse dente unha perspectiva eminentemente práctica, 
buscando espertar o filósofo que levamos dentro. Para acadar iso os contidos estrutúranse en seis bloques: "A filosofía", 
"Identidade persoal", "Socialización", "Pensamento", "Realidade e metafísica" e "Transformación". Neles 
reflexionaremos sobre cuestións tales como: de onde xurde o mal no mundo? É a democracia a mellor forma de 
organización política? Que é o inconsciente? Existe a alma? Que é a intelixencia emocional? Somos libres? Hai progreso 
humano na historia? Ou Como podemos transformar o mundo? 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Metodoloxía variada que estimule a motivación dos estudantes permitíndolles afondar nos seus intereses. Invitarase  aos 
estudantes a pensar por eles mesmos, da man dalgunhas ideas máis importantes dos filósofos occidentais, e facendo uso 
de diferentes soportes (noticias de actualidade, vídeos, películas, fragmentos literarios…) que sirvan de base para as nosas 
reflexións. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? A filosofía é útil para a vida, supoñendo unha reflexión sobre o noso mundo e nós mesmos. Conecta cunha das 
características propias dos seres humanos, que consiste en ter conciencia de si mesmos e buscar uns principios que dean 
sentido á súa vida, encamiñándonos á procura da verdade e a xustiza . Arrincando da propia experiencia humana, das 
vivencias,  das  inquedanzas  e  dos  interrogantes  que  ela  mesma suscita,  busca espertar a capacidade  de  crítica dos 
estudantes, mellorando as súas facultades argumentativas e de  síntese.  A filosofía  sérvenos para desenvolvernos como 
persoas e como cidadáns e cidadás, sendo o saber filosófico unha ferramenta de transformación e cambio social. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

Historia, Lingua e Literatura, Psicoloxía, Valores éticos, Física, Bioloxía. 

 
 


