
1º ESO

Materias troncais                                   Materias específicas
 Bioloxía e Xeoloxía (4 horas)             Educación Física (2 horas)

 Primeira Lingua Estranxeira (3 horas)                        2ª Lingua Estranxeira (2 horas)

 Xeografía e Historia (3 horas)             Educación Plástica, Visual e Audiovisual (2 horas)

 Matemáticas (5 horas)                                                  Relixión Católica ou Valores Éticos (1 hora)

 Lingua Castelá e Literatura (4 horas)                      

Materia de libre configuración autonómica obrigatoria
 Lingua Galega e Literatura (3 horas)  

Materias de libre configuración autonómica elixibles (1 hora)*
 Paisaxe e sustentabilidade                                         Oratoria

 Educación financeira                     Promoción e estilos de vida saudables

 Xadrez                               Programación

 Investigación e tratamento da información                                  Identidade dixital        

 Consumo responsable                                                                    Valores democráticos europeos                  

 Mobilidade escolar sostible e segura                                            Obradoiro de música (só en 1º ESO) 

   Sociedade Inclusiva

Materias de libre configuración do centro elixibles (1h.)

 Afondamento e/ou reforzo dalgunha materia 

 Materia de libre configuración do centro

(*) O alumnado elixirá 1 materia do bloque de libre configuración autonómica ou de centro



2º ESO

Materias troncais                                          Materias específicas
 Física e Química (3 horas)                     Educación Física (2 horas)

 Xeografía e Historia (3 horas)           Música (2 horas)

 Matemáticas (5 horas)                     Tecnoloxía (3 horas)

 Lingua Castelá e Literatura (3 horas)                               2ª Lingua Estranxeira (2 horas)

 Primeira Lingua Estranxeira (3 horas)                               Relixión Católica ou Valores Éticos (1 hora)

Materia de libre configuración autonómica obrigatoria
 Lingua Galega e Literatura (3 horas)  

Materias de libre configuración autonómica elixibles(1 hora)*
 Paisaxe e sustentabilidade                               Oratoria

 Educación financeira           Promoción e estilos de vida saudables

 Xadrez                     Programación

 Investigación e tratamento da información                         Identidade dixital        

 Consumo responsable                                                          Valores democráticos europeos                  

 Mobilidade escolar sostible e segura                                  Sociedade Inclusiva
                       

Materias de libre configuración do centro elixibles (1h.)

 Afondamento e/ou reforzo dalgunha materia 

 Materia de libre configuración do centro

(*) O alumnado elixirá 1 materia entre as de libre configuración autonómica ou de centro (non poderá escoller a mesma 
materia que en 1º ESO no bloque de libre configuración autonómica )



2º ESO PMAR

Ámbitos de materias troncais                                      
 Ámbito Lingüístico-social (Xeografía e Historia, Lingua Galega, Lingua Castelá) (9 horas)       

 Ámbito Científico-matemático (Matemáticas, Física e Química) (8 horas)

 Primeira Lingua Estranxeira (3 horas)                   

Materias específicas

 Educación Física (2 horas)                            Tecnoloxía (3 horas)  Música (2 horas)

 2ª Lingua Estranxeira (2 horas)                     Relixión Católica ou Valores Éticos (1 hora)

Materias de libre configuración autonómica elixibles(1 hora)*
 Paisaxe e sustentabilidade                               Oratoria

 Educación financeira           Promoción e estilos de vida saudables

 Xadrez                     Programación

 Investigación e tratamento da información                        Identidade dixital        

 Consumo responsable                                                          Valores democráticos europeos                  

 Mobilidade escolar sostible e segura                                  Sociedade Inclusiva

                       Materias de libre configuración do centro elixibles (1h.)

 Afondamento e/ou reforzo dalgunha materia 

 Materia de libre configuración do centro

(*) O alumnado elixirá 1 materia entre as de libre configuración autonómica ou de centro (non poderá escoller a mesma 
materia que en 1º ESO no bloque de libre configuración autonómica ) 



3º ESO

Materias troncais xerais                         Materia libre configuración autonómica

 Bioloxía e Xeoloxía (2 horas)                                    Lingua Galega e Literatura (3 horas)    

 Física e Química (2 horas)                         

 Xeografía e Historia (3 horas)                      

 1º Lingua Estranxeira (3 horas)           

 Lingua Castelá e Literatura (3 horas)  

Materia troncal de opción (elixir 1)                               

 Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas(4h)

 Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas(4h)                    

                                Materias específicas

 Educación Física (2 horas)                                      Tecnoloxía (2 horas)

 Relixión ou Valores Éticos (1 hora)                         Música (2 horas)

 Educación Plástica e Audiovisual (2 horas)

(Elixir 1):   

 2ª Lingua Estranxeira (2 horas)      

 Cultura Clásica (2 horas)



3º ESO PMAR

Ámbitos de materias troncais 

 Ámbito Lingüístico-social (Xeografía e Historia, Lingua Galega, Lingua Castelá) (9 horas)
      

 Ámbito Científico-matemático (Matemáticas aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química) (8 h.)

 1ºLingua Estranxeira  (3 horas)

     
Materias específicas

 Educación Física (2 horas)                                         Tecnoloxía (2 horas)

 Relixión ou Valores Éticos (1 hora)                            Música (2 horas)

 Educación Plástica e Audiovisual (2 horas)

(Elixir 1):   

 2ª Lingua Estranxeira (2 horas)      

 Cultura Clásica (2 horas)



4º ESO

              Materias troncais xerais                        
 Xeografía e Historia (3 horas)      Lingua Castelá e Literatura (3 horas)         
 1º º Lingua Estranxeira (3 horas)        

                          Materia de libre configuración autonómica
             Lingua Galega e Literatura (3 horas)     

Ensinanzas académicas
Materia troncal xeral de opción:
Matemáticas orientadas ás Ens. Académicas (4 horas)

Materias troncais de opción (elixir dúas)
 Bioloxía e Xeoloxía (3 horas)                     
 Física e Química (3 horas)  
 Economía (3 horas)                    
 Latín (3 horas)

Ensinanzas aplicadas
Materia troncal xeral de opción:
Matemáticas orientadas ás Ens. Aplicadas (4 horas)

Materias troncais de opción (elixir dúas)
 Ciencias aplicadas á actividade profesional (3h.)     
 Iniciación á actividade emprendedora e empresarial (3 
horas)     
 Tecnoloxía (3 horas)

Materias específicas
          Obrigatorias:
 Educación Física (2 horas)           Relixión Católica ou Valores Éticos (1º  hora)
         
 Elixir dúas das seguintes: 
 Artes Escénicas e Danza (3 horas)                   Música (3 horas)
 Cultura Científica (3 horas)          2ª Lingua Estranxeira (3 horas)
 Cultura Clásica (3 horas)          Tecnoloxías da Información e a Comunicación (3 h.)
 Educación Plástica, Visual e Audiovisual (3 horas)          Filosofía (3 horas)
 Unha materia troncal de opción non escollida (3 horas)

 Opcións
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