
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS 1º ESO 

BIOLOXÍA E 

XEOLOXÍA 

Trabállanse un total de seis obxectivos, que constitúen a concreción dos 

descritores das competencias clave definidos no perfil de saída do alumnado 

ao termo da ensinanza básica. Os obxectivos comprenden aspectos 

relacionados coa interpretación e transmisión da información científica, coa 

localización e avaliación de información científica, coa aplicación das 

metodoloxías científicas en proxectos de investigación, coa aplicación de 

estratexias para a resolución de problemas, coa análise e adopción de estilos 

de vida saudables e sostibles e coa interpretación xeolóxica do relevo. 

3 HORAS 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
Os obxectivos da materia de Educación Física perseguen consolidar un estilo 

de vida activo e saudable que lle permita ao alumnado perpetualo ao longo da 

súa vida a través da planificación autónoma e da autorregulación da súa práctica 

física e de todos os compoñentes que afecten a saúde. 2 HORAS 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL 

E AUDIOVISUAL 

As artes plásticas, visuais e audiovisuais diríxense cara á adquisición dun 

pensamento que se concreta en formas, actos e producións artísticas, e que 

posúe a capacidade de xerar propostas orixinais respondendo ás necesidades 

do individuo. Supoñen, ademais, a posibilidade de actuar sobre a realidade 

creando respostas que prolonguen e amplíen a capacidade expresiva do ser 

humano. 
2 HORAS 

LINGUA CASTELÁ 

E LITERATURA 

O eixe do currículo de Lingua Castelá e Literatura constitúeno as 

competencias relacionadas coa interacción oral, escrita e audiovisual 

adecuadas nos distintos ámbitos e contextos e en función de diferentes 

propósitos comunicativos, así como co fomento do hábito lector, da 

interpretación de textos literarios e non literarios (académicos, sociais e 

propios da vida cotiá) e da apropiación dun patrimonio cultural. A reflexión 

explícita sobre o funcionamento da lingua proporciona a ferramenta necesaria 

para desenvolver a conciencia lingüística e mellorar os procesos de expresión, 

comprensión e recepción crítica de textos de diferentes ámbitos. 

4 HORAS 

LINGUA GALEGA 

E LITERATURA 

O eixe do currículo de Lingua Galega e Literatura constitúeno as competencias 

relacionadas coa interacción oral e escrita adecuada nos distintos ámbitos e 

contextos e en función de diferentes propósitos comunicativos, así como co 

fomento do hábito lector, a interpretación dunha variada tipoloxía de textos e a 

apropiación dun patrimonio cultural. A reflexión explícita sobre o funcionamento 

da lingua brinda a ferramenta e a metalinguaxe necesarias para desenvolver a 

conciencia lingüística e mellorar os procesos de comprensión, expresión e 

recepción crítica. 

4 HORAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 
Contribúe á adquisición das distintas competencias clave que 

conforman o perfil de saída do alumnado ao termo da ensinanza básica e, de 

forma directa, participa na consecución da competencia plurilingüe, que implica 

o uso de distintas linguas de forma apropiada e eficaz para a aprendizaxe e a

comunicación.
3 HORAS 

MATEMÁTICAS 

As matemáticas atópanse en calquera actividade humana, desde o traballo 

científico ata as expresións culturais e artísticas, formando parte do acervo 

cultural da nosa sociedade. O razoamento; a argumentación; a modelización; 

o coñecemento do espazo e do tempo; a organización e optimización de

recursos, formas e proporcións; a capacidade de previsión; o control da

incerteza e o uso correcto da tecnoloxía dixital son características das

matemáticas, pero tamén o son a comunicación, a perseveranza, a toma de

decisións ou a creatividade. Así pois, resulta importante desenvolver no

alumnado as ferramentas e os aspectos básicos das matemáticas que lle

permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos persoais,

académicos e científicos coma sociais e laborais.

4 HORAS 

RELIXIÓN 
A presenza da ensinanza relixiosa responde a importancia desta materia para 

que o alumnado poida conseguir un desenvolvemento pleno e integral da súa 

personalidade e ensanchar os espazos da racionalidade e adoptar unha 

actitude de apertura ao sentido relixioso da vida, sexa cal sexa a súa 

manifestación. 
1 HORA 

PROXECTO 

COMPETENCIAL 

Diríxese ao desenvolvemento das competencias transversais a través da 

realización de proxectos significativos para o alumnado e da resolución 

colaborativa de problemas, reforzando a autoestima, a autonomía, a reflexión e 

a responsabilidade. No centro imos traballar, seguindo a campaña da biblioteca, 

sobre hábitos saudables. 1 HORA 

FRANCÉS 

Mediante a competencia plurilingüe e pluricultural, o alumnado poderá mobilizar 

o repertorio plural dos recursos lingüísticos e culturais das linguas que

conformen o seu repertorio lingüístico e así enfrontarse á necesidade de

comunicar noutra lingua estranxeira apoiado polos coñecementos e

experiencias lingüísticas e culturais adquiridos en todas as linguas coñecidas

ou aprendidas.
2 HORAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOXÍA E 

DIXITALIZACIÓN 

A materia Tecnoloxía e Dixitalización é a base para comprender os profundos 

cambios que se dan nunha sociedade cada vez día máis dixitalizada e ten por 

obxecto o desenvolvemento de certas destrezas de natureza cognitiva e 

procedemental á vez que actitudinal. Algúns exemplos diso son o uso crítico, 

responsable e sostible da tecnoloxía, a valoración das achegas e o impacto 

da tecnoloxía na sociedade, na sostibilidade ambiental e na saúde, o respecto 

polas normas e os protocolos establecidos para a participación na Rede, así 

como a adquisición de valores que propicien a igualdade e o respecto cara 

aos demais e cara ao traballo propio. Desde esta materia promóvese a 

cooperación e foméntase unha aprendizaxe permanente en diferentes 

contextos e, ademais, contribúese a dar resposta aos retos do século XXI. 

3 HORAS 

XEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Contribúe á percepción e á análise dunha realidade cada vez 

máis diversa e cambiante. A comprensión do seu devir a través do tempo e do 

espazo, e a análise do cambio como froito da acción humana implica concibir a 

aprendizaxe do alumnado como unha invitación ao coñecemento de si mesmo 

e do mundo que o rodea, á participación e ao compromiso 

social.  
3 HORAS 


