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IMPRESO PRE-MATRÍCULA

MATERIAS DO
BLOQUE DE
TRONCAIS

 LINGUA GALEGA E LITERATURA  (3h)
 LINGUA CASTELÁ  E LITERATURA  (3h)
 XEOGRAFÍA E HISTORIA (3h)
 PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA (3h): elixe entre ¨ FRANCÉS ¨ INGLÉS  ¨PORTUGUÉS  
 TITORÍA (1h)

     OPCIÓN DE ENSINANZAS ACADÉMICAS 
 MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS 

ENSINANZAS ACADÉMICAS (4h)

(Elixe 1 OPCIÓN DE ENTRE AS SEGUINTES)
¨ Opción A: Bioloxía e Xeoloxía / Economía.
¨ Opción B: Bioloxía e Xeoloxía / Física e Química.
¨ Opción C: Bioloxía e Xeoloxía / Latín.
¨ Opción D: Economía / Física e Química.
¨ Opción E: Economía / Latín.
¨ Opción F: Bioloxía e Xeo. / Fis. e Qui. bilingüe. 
¨ Opción G: Economía / Fis. e Qui. bilingüe.

     OPCIÓN DE ENSINANZAS APLICADAS
 MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS 

ENSINANZA APLICADAS (4h)

(Elixe 1 OPCIÓN DE ENTRE AS SEGUINTES)
¨ Opción A: Tecnoloxía / Ciencias aplicadas á  

actividade profesional.
¨ Opción B: Tecnoloxía / Iniciación á actividade

emprendedora e empresarial.
¨ Opción C: Tecnoloxía  bilingüe / Ciencias 

aplicadas á  actividade profesional.
¨ Opción D: Tecnoloxía bilingüe / Iniciación á 

actividade emprendedora e empresarial.

MATERIAS DO
BLOQUE DE

ESPECÍFICAS

 (2h)EDUCACIÓN FÍSICA

 ELIXE 1 das seguintes materias: □ RELIXIÓN CATÓLICA (1h)                   □ VALORES ÉTICOS (1h)

Elixe a continuación 2 materias específicas optativas PARA SUMAR 6 HORAS
 (3h) MATERIA TRONCAL DE CALQUERA OPCIÓN NON ELIXÍDA ARRIBA 

(4H) ESCRIBE AQUÍ O SEU NOME

(3h) ARTES ESCÉNICAS E DANZA

(3h) CULTURA CIENTÍFICA 

(3h) CULTURA CLÁSICA

(3h) EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

(3h) FILOSOFÍA 

(3h) MÚSICA

(3h) SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA:  □ FRANCÉS       □ INGLÉS      □ PORTUGUÉS

(3h) □ TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
        □  TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN - SECCIÓN BILINGÜE 

Suma do número total de horas de materias específicas optativas 
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Matemáticas  orientadas  ás  ensinanazas  académicas  e  matemáticas  orientadas  ás

ensinanzas aplicadas (4 sesións semanais)

Os currículos de ambas materias inclúen os mesmos bloques de contidos: Procesos, métodos e

actitudes  matemáticas  (transversal),  Números  e  Álxebra,  Xeometría,  Funcións,  Estatística  e

Probabilidade. A diferencia está na extensión deses bloques (maior nas Matemáticas orientadas ás

ensinanzas académicas) e no enfoque que se lles dá.

  Nas Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas é un enfoque máis práctico, intentando sobre

todo a aplicación dos contidos á vida cotiá. Nas Matemáticas orientadas ás ensinanazas académicas,

ademais de atender ao práctico, foméntase tamén o razoamento abstracto, iniciando ao alumno no

formalismo matemático e no rigor lóxico, que irán tomando máis peso nos cursos seguintes.

      A opción de Matemáticas cursada en 3º ESO non é vinculante para 4º ESO

  Aínda que ao finalizar o curso, o alumnado poderá realizar a avaliación individualizada (reválida)

tanto pola opción de ensinanzas académicas coma pola de ensinanzas aplicadas independentemente

da opción escollida en 4º de ESO, é recomendable que:

    • o alumando que queira cursar Bacharelato de Ciencias ou de Ciencias Sociais ao rematar a

ESO, escolla Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas.

    • o alumando que queira cursar Bacharelato de Humanidades, ou cursar Formación Profesional

ao rematar a ESO, escolla Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas.

Voltar índice



TRONCAIS DE OPCIÓN: 3 sesións semanais

B  ioloxía:

Os bloques de contidos que se abordan son os seguintes:

Bloque 1. A evolución da vida. O bloque comeza co estudo da unidade anatómica de todos os

seres vivos, a célula, na que prestarase unha especial atención ao funcionamento do núcleo e ao

estudo  do  ADN,  xa  que  é  a  molécula  portadora  da  información  biolóxica.  Analizaranse  as

consecuencias das mutacións e as técnicas de enxeñería xenética que permiten manipular o ADN

dos  organismos  co  fin  de  xerar  organismos  transxénicos.  Estudaranse  como  se  herdan  as

características biolóxicas de pais a fillos (Leis de Mendel).

Bloque 2. A dinámica da Terra. Neste bloque estúdase a composición e estrutura interna da Terra.

Analízase a teoría da tectónica de placas e as súas manifestacións. Tamén se estuda a evolución do

relevo, interpretaranse mapas topográficos e cortes xeolóxicos e realizaranse perfís topográficos. Por

último,  analizarase  a  historia  da  Terra,  na  que  se  coñecerán  os  acontecementos  xeolóxicos  e

biolóxicos que sucederon nela dende o seu nacemento, hai 4 600 m.a.

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente. Estúdanse os compoñentes dun ecosistema, explicando as

relación entre os distintos seres vivos que o compoñen, os impactos das actividades humanas nos

ecosistemas e as súas consecuencias (deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.). E o uso de

enerxías renovables como factor fundamental para un desenvolvemento sustentable.

Bloque 4. Proxecto de investigación. Traballarase este bloque de forma continuada durante todo o

curso, e non como un bloque independente.

Voltar índice

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, sobre todo en técnicas experimentais. 

Asemade,  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, todo relacionado cos estudos de

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

Sanidade, de Vidro e Cerámica, etc. 

Está organizada en catro bloques. O bloque 1 está dedicado ao traballo no laboratorio; o bloque 2

dedícase á ciencia e á súa relación co ambiente, O bloque 3 combina os aspectos teóricos cos de

indagación, e o bloque 4 ten como obxectivo a realización de proxectos de investigación en grupo

seguindo os métodos da ciencia.

 Voltar índice
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Iniciación a actividade emprendedora e empresarial:

De  forma  eminentemente  práctica  foméntase,  a  través  dun  proxecto  de  empresa,  o  espírito

emprendedor, un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a disposición

positiva para a innovación e o cambio, a confianza nun 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  finalidade  desta  materia  é  formar  futuros  cidadáns  emprendedores,  fomentar  o  espírito

emprendedor e a cultura económica e financeira nos alumnos, preparándolles para afrontar os retos

persoais,  profesionais  e  sociais  nunha  sociedade  en  constante  cambio,  á  cal  han  de  adaptarse

permanentemente.

Esta  materia  axuda  á  sociedade  a  reducir  o  desemprego  e  a  exclusión  social  e  a  mellorar  a

competitividad e o progreso económico.

Está organizada en tres bloques temáticos:

No primeiro bloque, «Autonomía persoal, liderado e innovación», desenvólvense os 3 indicadores

básicos da competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” que son a autonomía persoal,

o liderado e a innovación. Búscase desenvolver nos alumnos a súa capacidade de transformar as

ideas en actos.

No  segundo,  «Proxecto  de  empresa»,  abórdanse  as  cuestións  relacionadas  co  proxecto

emprendedor/empresarial que deben planificar e poñer en marcha os alumnos.

Para  rematar,  o  terceiro  bloque,  «Finanzas»,  introduce os  contidos  relacionados  coa educación

financeira  e  pretende  capacitar  aos  alumnos  para  tomar  decisións  máis  racionais  en  materia

financeira.

Voltar índice

Latín:

A materia de Latín na ESO ten como principal finalidade a iniciación do alumnado no coñecemento

dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latina, dada a súa importancia na orixe e fundamento

das linguas romances e da cultura occidental. Ademais do marco xeográfico e histórico farase un

estudo da vida cotiá, mitoloxía , relixión, manifestacións artísticas, etc. 

Prestarase especial atención á etimoloxía e ao estudo de expresións e locucións latinas de uso

actual. Isto reforzarase escoitando o espazo radiofónico Verba volant do profesor Emilio del Río do

programa de RNE No es un día cualquiera. 

Ademais das actividades académicas, realízanse obradoiros de moda antiga, escritura, danza grega

en colaboración co departamento de música ou cerámica clásica en colaboración co departamento de

debuxo. Participamos en concursos on line como o Concurso Odisea, asistimos ao Festival de Teatro



Grecolatino en Lugo,  do centro.  Todos os anos organizamos unha viaxe de  longa duración para

coñecer as pegadas do mundo clásico en Europa: Mérida e Andalucía, Tarragona e Valencia, Grecia,

Sicilia…

A profesora que imparte dita materia é Eva María Vilariño Mato.

Voltar índice

Tecnoloxía:

Os contidos divididos por bloques desta materia son os seguintes:

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos: Fases do proxecto tecnolóxico. A

tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas. Deseño de prototipos ou maquetas para resolver

problemas  técnicos.  Planificación  e  construción  de  prototipos  ou  maquetas  mediante  o  uso

responsable  de  materiais,  ferramentas  e  técnicas  axeitadas.  Traballo  en  equipo.  Distribución  de

tarefas  e  responsabilidades.  Seguridade  no  contorno  de  traballo.   Documentación  técnica.

Normalización.

Bloque  2.  Expresión  e  comunicación  técnica:  Bosquexos,  esbozos,  vistas  e  perspectivas.

Cotación e escalas. Normalización. Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e

bosquexos. Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informáticas de

deseño asistido por computador e de simulación.

Bloque 3. Materiais de uso técnico: Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

Propiedades  dos  materiais  técnicos.Técnicas  de  traballo  cos  materiais  para  a  fabricación  dos

obxectos técnicos. Ferramentas do taller. Normas de seguridade e saúde no taller.

Bloque 4.  Máquinas e sistemas:  estruturas,  mecanismos e circuítos eléctricos:  Estruturas:

elementos, tipos e funcións. Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas. Mecanismos de

transmisión  e  transformación  do  movemento  en  máquinas  e  sistemas.  Relación  de  transmisión.

Simuladores  de  sistemas  mecánicos.Circuítos  eléctricos:  compoñentes  básicos,  funcionamento  e

simboloxía.

Bloque  5.  Tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación:  Elementos  dun  equipamento

informático.  Deseño,  elaboración  e  comunicación  de  proxectos  técnicos  coas  tecnoloxías  da

información  e  da  comunicación.Programación  de  aplicacións  informáticas.  Estrutura  e  elementos

básicos dun programa informático.

Voltar índice
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MATERIAS ESPECÍFICAS: 3 sesións semanais

Artes Escénicas e Danza

A materia de Artes Escénicas e Danza pretende dotar ao alumnado de coñecementos, técnicas e

procedementos que lle permitan expresarse e crear artisticamente a través das linguaxes do teatro e

a danza. Para isto, os alumnos e alumnas deben comprender e interpretar as diferentes linguaxes

escénicas, así como a súa evolución.

O interese da materia reside tanto en experimentar o potencial expresivo e creativo persoal como en

entender  o  modo  en  que  diferentes  aspectos  da  creación  foron  modificados  por  diferentes

circunstancias.

O alumnado potenciará a través da súa experiencia o desenvolvemento das capacidades artísticas,

creativas e interpretativas, e prepararse para afrontar o seu traballo con maior resolución contribuíndo

desta maneira á súa formación integral.

Os bloques a traballar son: Común (historia e función das artes escénicas; elementos da ficción

escénica…) Teatro, Danza, e Outras artes escénicas.

A materia traballarase desde un punto de vista práctico e orientada á realización dun espectáculo

artístico no último trimestre no que se plasmarán os coñecementos asimilados ao longo do curso.

Voltar índice

Cultura Científica 

Repetidas veces, os medios de comunicación informan sobre cuestións científicas e tecnolóxicas de

actualidade.  A  materia  de  Cultura  Científica  contribúe  a  que  o  alumnado  avalíe  enunciados

relacionados con estas cuestións e tome decisións fundamentadas en probas de carácter científico,

diferenciándoas  das  crenzas  e  das  opinións.  Os  bloques  de  contidos  que  se  abordan  son  os

seguintes:

Bloque  1.  Procedementos  de  traballo.  Pretende  que  o  alumnado  busque  información,  analice,

comente e valore criticamente os textos científicos que se presenten na clase.

Bloque 2. O Universo. O sistema solar.

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais. Principais problemas ambientais:

cambio climático.

Bloque  4.  Calidade  de  vida.  Enfermidades  infecciosas  e  non  infecciosas.  Substancias  aditivas

(tabaco, alcol e outras drogas). Hábitos saudables.

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais. Extracción de materiais do medio natural. Impactos.

Voltar índice



Cultura Clásica:

Cultura Clásica é unha materia que se pode cursar en 3º ou 4º de ESO. Os contidos son similares

en ambos niveis: mitoloxía clásica, historia de Grecia e Roma, arqueoloxía, teatro clásico, vida cotiá

no mundo antigo, etimoloxía… para impartir en dúas horas semanais en 3º de ESO ou en tres no

caso de 4º de ESO.

Nesta materia non se precisa libro de texto, xa que se usan materiais de elaboración propia, tanto en

soporte dixital como papel.

Ademais das actividades académicas, realízanse obradoiros de moda antiga, escritura, danza grega

en colaboración co departamento de música ou cerámica clásica en colaboración co departamento de

debuxo. Participamos en concursos on line como o Concurso Odisea, asistimos ao Festival de Teatro

Grecolatino en Lugo,  do centro.  Todos os anos organizamos unha viaxe de longa duración para

coñecer as pegadas do mundo clásico en Europa: Mérida e Andalucía, Tarragona e Valencia, Grecia,

Sicilia…

As profesoras que imparten esta materia son Susana Losada Soto e Eva Vilariño Mato

Voltar índice

Economía:

Prodúcese o primeiro contacto do alumnado con esta materia e descobren que a economía está

presente en moitos aspectos da nosa vida e que grandes problemas, como a escaseza de recursos, o

desemprego, o subdesenvolvemento, entre outros, teñen un transfondo económico.

O obxectivo que se busca é tratar de lograr que os coñecementos adquiridos lles permitan tomar

conciencia sobre a realidade económica e social que lles toca vivir mantendo unha actitude crítica

fronte a ela.

O estudo de a economía axuda a percibir e coñecer o mundo que nos rodea, e posibilita analizar e

profundar nas relacións humanas; facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na

vida diaria economía e en o mundo empresarial, potencia as habilidades e destrezas de razoamento,

abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de forma crítica a sociedade na

que nos desenvolvemos; ademais, contribúe a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade

analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas ao facer fronte ao estudo e investigación de diversos

temas, o coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza,

o medio ambiente, etc., 

Quizais o que mellor distingue a a economía como disciplina doutras ciencias sociais non é o seu

obxecto,  senón  o  seu  enfoque.  A día  de  hoxe  cobran  máis  valor,  si  cabe,  os  coñecementos

económicos pola importancia de contar con cidadáns libres e informados e pola relevancia de unha

boa administración dos recursos dun país, o que mostra a gran transcendencia social da economía,

pois o seu coñecemento contribúe a fomentar mellora na calidade de vida, o progreso e o benestar
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social.  O  estudo  de  a  economía  proporciona,  xunto  con  a  formación  técnica,  unha  serie  de

competencias en traballo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa e liderado, así como o

estímulo do espírito emprendedor. 

Cursar economía en 4º de ESO supón ademais unha base importante para os alumnos que en cursos

posteriores, 1º ou 2º de BAC desexen continuar cursando outras materias do departamento como

Economía  (1º  BAC),  Economía  da  Empresa  (2º  de  BAC)  ou  Fundamentos  de  Administración  e

Xestión (2º de BAC).

Está estruturada en varios bloques:

1: Ideas económicas básicas, 2: Economía e empresa, 3: Economía persoal, 4: Economía e gastos e

ingresos do Estado, 5: Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego, 6: Economía internacional

Voltar índice

   Filosofía: “ atrévete a pensar¡¡¡¡¡ “ kant, filósofo alemán

A materia de Filosofía de cuarto curso de ESO ten como unha das súas finalidades contribuír a dotar

o  alumnado  dunha  capacidade  básica  de  comprensión,  de  argumentación  e  síntese  que  poida

servirlle para desenvolverse como persoa e como cidadán ou cidadá. 

A materia  estrutúrase  en  seis  bloques:  tres  deles  responden  a  unha  dimensión  marcadamente

teórica  (filosofía,  pensamento,  realidade  e  metafísica),  mentres  os  outros  tres  acentúan  máis  a

vertente práctica da reflexión filosófica (identidade persoal, socialización e transformación). 

Dirixida a todo o alumnado  con inquedanzas sobre o valor de preguntar e de cuestionar os valores

de verdade asumidos como certos na sociedade na que vivimos. Especificamente, a todo o alumnado

que vaia realizar estudos de bacharelato.

Voltar índice

Música:

  A música preséntase como un produto de creación cultural permeable a todos os estamentos da

sociedade e que inflúe en practicas e relacións sociais. A comprensión e valoración de cales son as

funcións e implicacións da música na sociedade actual e cal é o seu valor cultural, artístico, ou incluso

económico é fundamental para unha formación integral que comprenda e de valor ao mundo que nos

rodea.

Os contidos da materia divídense en 3 grandes bloques entroncados coa relación existente entre a

música e os medios  e  produción audiovisuais  e a  música como medio  de produción cultural  de

masas. Así estes tres grandes bloques quedan organizados da seguinte maneira:

A música e o Cine, o deseño e análise de Bandas sonoras.

A música e a Radio e TV; análise e creación publicitaria



A música pop urbana; estudo da evolución e estilos da música pop rock

A metodoloxía da materia é fundamentalmente práctica traballando mediante a creación de bandas

sonoras,  análise  cinematográfico  e  televisivo,  audición e  intrepretación de repertorio  relacionado,

creación  de  spots  televisivos,  cuñas  e  programas  radiofónicos,  videoclips  e  curtametraxes  entre

outras actividades.

Voltar índice

NO IES DE MELIDE PÓDESE ESTUDAR PORTUGUÊS:

Voltar índice

Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TICs): 

Os contidos desta materia son os seguintes:

Bloque 1:  ética estética na interación en rede:  políticas de seguridade para a protección do

individuo  na  interacción  coa  rede.  Intercambio  e  publicación  de  información  dixital  na  rede.

Seguridade e responsabilidade no uso dos servizos de publicación. Dereitos de propiedade intelectual

e de explotación dos materiais aloxados na web. Identidade dixital. Desenvolvemento de actitudes de

protección activa ante dos intentos de fraude. 

Bloque  2:  computadores,  sistemas  operativos  e  redes:  funcións  de  configuración  dos

equipamentos informáticos..Utilización de software de comunicación entre equipamentos e sistemas.

Arquitectura dun computador.

O português é, actualmente a sexta lingua do mundo con case 300 

millóns de falantes. Nestes últimos anos, ademais, está tendo una 

forte demanda internacional debido, sobre todo, a motivos 

económicos e a que se trata dun dos idiomas máis interculturais de 

hoxe en día (é lingua oficial de nove países en catro continentes, pero 

fálase en moitos máis).

COMO 1ª LINGUA 

ESTRANXEIRA (3 h semanais)

Pode cursarse na ESO e no 

BACHARELATO se é elixida no 

primeiro ano de cada etapa (1º 

ESO e mantense toda a ESO e 1º 

BAC e mantense todo o BAC). 

Pode ser elixida só nunha das 

dúas etapas por separado.

COMO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA,

Como materia OPTATIVA en tódolos cursos da ESO 

(se se colle en 1º hai que cursala tamén en 2º. O resto 

dos cursos pode elixirse de forma independente) e en 

BAC (é materia de dous anos: cóllese en 1º e 2º ou só 

en 2º se non se cursou antes). Carga horaria: 1º/2º/3º 

ESO e 1ºBAC: 2 horas semanais. 4º ESO e 2ºBAC: 3 

horas semanais.

VIAXES DE INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA.

Organízanse tódolos anos 

viaxes a Portugal de 

carácter cultural, lúdico e 

lingüístico para que o 

alumnado poña en práctica 

o idioma interactuando coa 

poboación local do país.



4º ESO:  MATERIAS TRONCAIS E ESPECÍFICAS 

Bloque 3: organización, deseño e producción de información dixital: procesos de produción de

documentos con aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico.   Realización de consultas básicas e

xeración de documentos. Edición e montaxe de materiais audiovisuais. Captura de imaxe, de audio e

de vídeo, e conversión a outros formatos.Tratamento básico da imaxe dixital. Exposición, saturación,

luminosidade e contraste. Resolución e formatos.

Bloque 4: seguridade informática.

Bloque 5: publicación e difusión de contidos

Bloque 6: internet, redes sociais e hiperconexión: creación e publicación na web de materiais

multiplataforma accesibles.  Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal na interacción en redes

sociais.  Utilización de canles de distribución de contidos multimedia para distribución de materiais

propios.
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