
 OPTATIVAS EN 2º DE ESO    

 

 

AFONDAMENTO EN INGLÉS  

 Para o vindeiro curso, o departamento oferta a materia de afondamento en inglés nos cursos de 

1º e 2º da ESO, cunha hora á semana.  

 

 As clases serán nunha aula de informática e así, poderemos xogar mentras aprendemos e 

practicamos o aprendido nas clases, en grupos de menos alumnos utilizando as novas tecnoloxías (TIC). 

Unha  aprendizaxe lúdica e divertida, que esperamos que che guste. 

 

 É unha asignatura optativa, non te esquezas de marcala cando cubras o impreso de matrícula 

para o próximo curso. ESPERÁMOSTE!! 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Esta materia achégalle ao currículo a capacidade de analizar problemas e necesidades do mundo 

real, e a capacidade de deseñar algoritmos que os resolvan e que poidan aplicarse na construción de 

sistemas tecnolóxicos. É dicir, que os alumnos aprenderán a deseñar programas  para manexar robots: 

partindo dunha proposta inicial, analizada matemática e verbalmente sobre o papel; concretando 

despois a súa aplicación informática; e poñéndoa finalmente en práctica nun robot ou nun produto 

funcional e real. 

Ademais, a Programación dota ao alumnado de técnicas e habilidades que permiten aumentar as 

súas capacidades de análise e de resolución de problemas que, xunto coa potenciación da capacidade de 

innovación, proporcionan a esta materia unha gran relevancia educativa.  

 



No desenvolvemento das tarefas propias da Programación conxúganse, ademais da innovación, 

elementos como o traballo diario en equipo e o carácter emprendedor, que son imprescindibles para 

formar unha cidadanía autónoma e competente.   

 

 

 

 

VALORES ÉTICOS  

A materia Valores Éticos dende 1º ESO ata 4º ESO forma parte dunha secuencia e non pode 

tomarse de maneira completamente illada. Ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente 

na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto 

se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o proxecto vai requirir 

virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. O 

proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e 

normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa 

dignidade persoal . 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos, que se desenvolven dende 

1º de ESO ata 4ª de ESO, con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente:  

En segundo de ESO abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as 

grandes pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o campo da 

ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o concepto de xustiza ocupa un papel central.  

 

 

 

 

 

 

 


