
OPTATIVAS EN I BACH

 

 

 

AFONDAMENTO EN INGLÉS

 Para o vindeiro curso, o departamento oferta a materi

2º de BAC, cunha hora á semana. 

 Veremos contidos que por falta de tempo non podemos 

as súasfestas, tradicións e monumentos, películas

Taménfaremosalgunhacousa utilizando e practicando as novas tecnoloxías: Power Point, PhotoStory e 

outras.  

 É unha materia optativa, non teesquezas de marcala cando cubras o

próximo curso. ESPERÁMOSTE!! 

 

 

 

 

 
  

 No obradoiro dunha hora á

entoación, práctica e técnica vocal. Será necesario ter un nivel de entoación normal 

boa cara esta actividade. O obxectivo será preparar unha actuación final de cancións d

e estilos. 

 

OPTATIVAS EN I BACH     

AFONDAMENTO EN INGLÉS 

departamento oferta a materia de afondamento

nha hora á semana.  

remos contidos que por falta de tempo non podemos ver nas clases normais: cidades do mundo, 

as súasfestas, tradicións e monumentos, películas,etc.  

nfaremosalgunhacousa utilizando e practicando as novas tecnoloxías: Power Point, PhotoStory e 

a optativa, non teesquezas de marcala cando cubras o impreso de matríc

 

 

AFONDAMENTO EN LINGUAXE 

E PRÁCTICA MUSICAL 

iro dunha hora á semana no primeiro de bacharelato centraremos a actividade na 

entoación, práctica e técnica vocal. Será necesario ter un nivel de entoación normal 

esta actividade. O obxectivo será preparar unha actuación final de cancións d

      

de afondamento en inglés nos cursos 1º e 

normais: cidades do mundo, 

nfaremosalgunhacousa utilizando e practicando as novas tecnoloxías: Power Point, PhotoStory e 

impreso de matrícula para o 

EN LINGUAXE  

semana no primeiro de bacharelato centraremos a actividade na 

entoación, práctica e técnica vocal. Será necesario ter un nivel de entoación normal e unha predisposición 

esta actividade. O obxectivo será preparar unha actuación final de cancións de todas as épocas 



 

                 ANATOMÍA 

A materia de Anatomía Aplicada pretende aportar ao alumno/a os coñecementos que lle permitan 

comprender o corpo humano e a motricidade humana, non só desde o punto de vista da saúde e o benestar 

físico, senon tamén como elemento de comunicación e expresión nas diferentes manifestacións artísticas. 

Trátase dunha materia que deben cursar alumnos que teñan pensado facer unha carreira 

relacionada coas CIENCIAS DA SAÚDE (medicina, enfermería, fisioterapia, educación física, etc), ou 

aqueles/as que pretendan estudar carreiras relacionadas coa EXPRESIÓN ARTÍSTICA, e máis 

concretamente coa danza e o movemento. 

Ademais pode ser unha asignatura complementaria para calquera tipo de alumno/a de 

bachillerato, porque incide  en aspectos do seu estado de saúde físico e mental, favorecendo así o 

desenvolvemento da competencia social e cívica. 

Con todo isto preténdese concienciar ao alumno da importancia de coñecer o seu corpo, para poder evitar 

posibles enfermidades e o desexo de coñecer o seu funcionamento. 

 

 

 

 

     ANTROPOLOXÍA 

 A materia de Antropoloxía como estudo da humanidade, dos pobos antigos e modernos e dos seus 

estilosde vida, proporciónalleao alumnado unha visión ampla e global acorde cos tempos actuais e 

contribúe apotenciar a súamadureza como persoa. 

 Os pobos, as crenzas e a cultura son observados baixo a lente dunhaanálise que proporciona 

osinstrumentos cognitivos, operativos e mesmo afectivos necesarios que lle proporcionen ao alumnado 

unhabase firme en que se apoiar, á vez que considera de forma crítica a sociedade da que forma parte e 

a globalque se está a construír. Cuestiona e reflexiona sobre as crenzas e valores herdados do seu 



contornointelectual ou da tradición, non co fin de cambiar necesariamente o punto de vista propio, senón 

deensanchalotendo en contaoutras perspectivas. 

 O currículo da materia consta de cinco bloques que van dende a antropoloxía física á cultural e 

social. Estescontidos serán desenvolvidoscunhametodoloxía activa que potencie o papel do alumno 

autónomo. As actividades realizadas serán publicadas no blog: http://xenesememes.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 Os contidos estrutúranse en dúas partes: Bioloxía e Xeoloxía. 

 Os contidos de  Bioloxía xiran en torno aos seres vivos e os procesos da vida,empezando co 

estudio da  materia viva e súa organización, estudo dos tecidos animais e vexetais e os mecanismos de 

perpetuación da vida, a biodiversidade e a clasificación dos seres vivos. Posteriormente, traballamos as 

funcións básicas de nutrición, relación e reprodución nas plantas e nos animais. Dous terzos do programa 

dedícanse a bioloxía.En Xeoloxía os contidos xiran en torno a orixe, estrutura e composición da Terra e a 

súa dinámica. Tamén se estudan os procesos endóxenos (magmatismo e metamorfismo) e os diferentes 

mecanismos de formación de rochas e xacementos minerais relacionándoos coa dinámica xeral do planeta.  

Metodoloxía:Baseándose no libro de texto , a profesora exporá e explicará na clase os conceptos básicos 

de cada unidade.A metodoloxía usada debe favorecer a participación, a investigación e a resolución de 

problemas reais por parte dos alumnos/as.É importante que, sempre que sexa posible, se fagan proxectos 

de investigación, nos que as TIC son unha ferramenta fundamental.Faranse prácticas de laboratorio, 

visualización de documentais… 

 

 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

 Os contidos estrutúranse en cinco bloques: 

Bloque 1. Procedementos de traballo 



Bloque 2. A Terra e a vida: o noso planeta a Terra e a orixe da vida e o ser humano 

Bloque 3. Avances en Biomedicina 

Bloque 4. A revolución xenética e a Biotecnoloxía 

Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación. 

Metodoloxía. Cultura científica é unha materia divulgativa, polo que as informacións sobres distintos 

temas científicos e tecnolóxicos de repercusión social deben estar presentes. Polo tanto é importante a 

visualización de documentais sobre os temas, análise de noticias relacionadas, pequenas investigacións e 

traballos relacionados, o uso de soportes audiovisuais e informáticos. As clases desenvólvense na aula de 

informática onde os alumnos expoñen os traballos en powerpoint dos temas que lles foron 

asignados.Baseándose no libro de texto , a profesora exporá e explicará na clase os conceptos básicos de 

cada unidade. 

 

 

 

DEBUXO ARTÍSTICO 

 

 En esta asignatura se ahondará en las destrezas y en los conceptos del dibujo como herramienta 

del pensamiento que participa en el proceso creativo, comunicativo, plástico y visual, contribuyendo a 

adquirir las competencias necesarias para la formación permanente de la persona. 

 La materia aportará conocimientos teóricos, técnicos y estéticos, fomentando un 

pensamientodivergente. El aprendizaje estético se realizará sobre bases teóricas y prácticas, 

fomentando la creatividad, el espíritu de investigación y la formación permanente. 

 Al trabajar de manera creativa, el alumnado desarrolla la capacidad crítica aplicándola a sus 

propias creaciones y a las de suscompañeros y suscompañeras; valorará el hecho artístico y disfruta de 

él, sensibilizándose hacia el entorno para la satisfacción estética y como aspecto motivador para su 

desarrollo creativo. Debe conocer los antecedentes artísticos y las aportaciones de artistas al dibujo, a 

través de la historia, y sobre todo la presencia y la función del dibujo en las manifestaciones artísticas 

contemporáneas. 

 La materia de Dibujo Artístico prepara al alumnado para otrasenseñanzas posteriores, sean 

artísticas o tecnológicas: enseñanzas artísticas superiores, enseñanzasprofesionales de artes plásticas y 



diseño, bellas artes y otras afines; en definitiva enseñanzas creativas en sus múltiples facetas 

(interiores, moda, producto gráfico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, multimedia …) 

 

 

 

LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 

 Esta materia aportará ó alumnado un coñecemento da linguaxe musical máis profundo que o 

tratado no ensino obrigatorio. Aspectos como o ritmo, lectura, entoación, análise de partituras e audición 

serán tratados nas  tres clases semanais. O alumno deberá descodificar sen problemas unha partitura 

musical de dificultade media, comentar os aspectos máis salientables da música a partir da partitura, 

entoar unha melodía dada ou facer un ritmo a primeira vista entre outras cousas. Unha materia 

imprescindible para os que pensen dedicarse á docencia por exemplo ou ben por interese cultural para 

afondar neste apartado da lingua máis universal  que é a música. É conveniente ter uns coñecementos 

básicos da linguaxe musical, valen os tratado na ESO. 

 

 


