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RESUMO DOS CONTIDOS BÁSICOS DALGUNHAS MATERIAS  

DA ESO 
Non se presenta o contido de todas as materias. Tan só un resumo daquelas materias novidosas ou menos 

coñecidas polo alumnado de ESO: 

 

- Ciencias Aplicadas á actividade profesional  

- Cultura Científica  

- Cultura Clásica  

- Economía  

- Filosofía 

- Iniciación á actividade emprendedora e empresarial  

- Latín  

-Tecnoloxías da Información e da comunicación:  

 

 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional  
Ten como obxectivo ofrecerlle 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…Esta materia proporciona unha orientación xeral aos/ás estudantes sobre 

os métodos prácticos da ciencia, as súas aplicacións á actividade profesional, os impactos ambientais que  

leva consigo, así como operacións básicas de laboratorio relacionadas.  

Esta formación achegaralles unha base moi importante para abordaren en mellores condicións os 

estudos de formación profesional nas familias profesionais Agraria, de Industrias Alimentarias, de 

Química, de Sanidade, de Vidro e Cerámica, etc.  

 

Os contidos preséntanse en 4 bloques: 

 Bloque 1: adicado ao traballo no laboratorio, sendo importante que os estudantes coñezan a 

organización dun laboratorio, os materiais e substancias que van a usar durante as prácticas, as normas de 

seguridade e hixiene así como na correcta utilización de materiais e substancias. O obxectivo é que o 

alumnado realice ensaios de laboratorio que lle permitan coñecer as técnicas instrumentais básicas e 

establecer unha relación entre a necesidade de investigar no laboratorio e aplicar os resultados despois á 

industria. Tamén que coñezan o impacto medioambiental que provoca a industria durante a obtención de 

ditos produtos, valorando as achegas que á súa vez tamén fai a ciencia para mitigar dito impacto e 

incorporando ferramentas de prevención e corrección que fundamenten un uso e xestión sostible dos 

recursos.  

Bloque 2: adicado á ciencia e a súa relación co medioambiente. A súa finalidade é que os estudantes 

coñezan os diferentes tipos de contaminantes , as súas orixes e efectos , así como o tratamento para 

reducir os seus impactos e eliminar os residuos xerados.  

Bloque 3: debería traballarse combinando os aspectos teóricos cos de indagación, utilizando as 

Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. 

Bloque 4: realización de proxectos de investigación en grupo seguindo os métodos da ciencia aplicados 

a coñecementos adquiridos en cursos anteriores.  

 

 

Cultura Científica  
No cuarto curso de ESO, a materia de Cultura Científica establece a base de coñecemento científico sobre 

temas xerais como o universo, os avances tecnolóxicos, a saúde, a calidade de vida e a contribución do 

coñecemento dos materiais aos avances da humanidade. 

 

Bloques de contidos:  

-Procedementos de traballo  

-Universo  

-Avances tecnolóxicos implicacións sociais e ambientais  

-Calidade de vida  

-A humanidade e o uso dos materiais,  
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Cultura Clásica:  
Ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo das civilizacións grega e latina nos 

ámbitos literario, artístico, filosófico, 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, así como as manifestacións que a definen.  

 

Bloques de contidos:  

 Xeografía  

 Historia  

 Mitoloxía, Arte  

 Sociedade e vida cotiá  

 Lingua e literatura  

 Pervivencia na actualidade.  

 

 

Economía 
A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como ciencia e do  

papel dos axentes económicos.  

 

Bloque 1 "Ideas económicas básicas": recóllenseaspectos relativos aos principios económicos, á  

terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica.  

Bloque 2 "Economía e empresa": analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na 

economía.  

Bloque 3 "Economía persoal": está dedicado ao estudo da transcendencia das decisións  

económicas na vida das persoas 

Bloque 4 "Economía e ingresos e gastos do Estado": repasa o papel estatal no funcionamento 

económico a través da análise dos seus ingresos e gastos.  

Bloque 5 "Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego": repásanse os aspectos máis  

salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego.  

Bloque 6 "Economía internacional": fai un breve repaso do funcionamento do  

sector exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a 

globalización. 

 

 

Filosofía:  
Capacita o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e independente, co que alcanzar unha mellor 

comprensión do mundo globalizado e de si mesmo/a. O pensamento filosófico achega os coñecementos 

teóricos e as destrezas prácticas para entender, analizar e propor solucións aos desafíos intelectuais e 

morais do século XXI.  

 

Bloques temáticos:  

-A especificidade do saber filosófico,  

-O coñecemento humano,  

-A pregunta pola realidade,  

-A condición humana e  

-A racionalidade práctica. 

 

 

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial  
O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a 

disposición positiva para a innovación e o cambio, a confianza en si mesmo/a, a motivación de logro, o 

liderado, a aceptación do fracaso como fonte de experiencia, e as actitudes de cooperación e de traballo en 

equipo.  

 

A estrutura desta materia consta de tres bloques: 

1º bloque: "Autonomía persoal, liderado e innovación", está centrado na descrición das calidades e as 

destrezas persoais asociadas á iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a 

actuación como futuro/a traballador/a. 
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2º bloque: "Proxecto de empresa", repásanse as principais áreas e funcións da empresa co obxecto de 

pór en marcha o proxecto empresarial xurdido da idea de negocio xerado previamente. 

3º bloque: "Finanzas" analiza as alternativas con que conta a empresa para elixir a súa forma xurídica, 

as fontes de financiamento do seu proxecto empresarial, a necesidade de planificar as necesidades 

financeiras e as obrigas fiscais e prever a evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade. 

 

 

Latín:  
Introducir o alumnado no coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo 

fincapé ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas 

romances e da cultura occidental, o que coñecemos como herdanza clásica.  

 

Os bloques de contidos refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais:  

 Latín, orixe das linguas romances  

 Sistema da lingua latina: elementos básicos  

 Morfoloxía  

 Sintaxe  

 Roma: historia, cultura e civilización  

 Textos  

 Léxico  

 

 

Tecnoloxías da Información e da comunicación:  
Trata de achegarlle ao alumnado as habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios deste 

ámbito tecnolóxico.  

 

Bloques de contido:  

-"Ética e estética da interacción en rede", "Seguridade informática" e "Internet, redes sociais e 

hiperconexión" tratan aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario que o alumnado 

domine para que poida desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal.  

- O bloque de "Computadores, sistemas operativos e redes" abonda en aspectos de configuración dos 

computadores e de instalación de aplicación cos que as persoas usuarias deben familiarizarse para utilizar 

computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos hoxe imprescindibles, como teléfonos 

intelixentes e táboas, ou para utilizar as posibilidades de conectividade das TIC.  

- O bloque de "Organización, deseño e produción de información dixital" e o de "Publicación e difusión 

de contidos" tratan os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e difundilos, ademais 

dalgúns temas relacionados co soporte das publicacións, como son o tratamento de datos, a xeración de 

informes e a incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos documentos.  

 

 

 


