
 

 

RESUMO DOS CONTIDOS DAS MATERIAS OPTATIVAS DE 2º 

ESO 

 

IGUALDADE DE XÉNERO  

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_ixen_1.pdf 

 Obxectivos:  

o promover os valores necesarios para o exercicio dunha cidadanía democrática e 
para construír unha sociedade máis xusta e igualitaria.  

o Concienciar ao alumnado para que actúe de xeito crítico ante as situacións de 
desigualdade que percibe no seu contorno e fóra del, e para que recoñeza as 
relacións intepersoais e sociais desde a natural diversidade de xénero, sexo e 
orientación sexual como parte dunha realidade enriquecedora, onde non hai 
lugar para discriminacións ou exclusións de ningún tipo. 

 Bloques de contidos: 

o “A construción social das identidades sexuais e de xénero”: conceptos 

principais sobre xénero e igualdade, relacionándoos coa realidade 

escolar, familiar e social. 

o “Relacións de xénero e afectividade”: adquirir un coñecemento da 

propia identidade e unha imaxe das demais persoas libre de 

estereotipos (que saiba aceptarse e expresarse axeitadamente). 

o “Da discriminación á igualdade de oportunidades”: trabállanse as 

dificultades das mulleres para visibilizarse e acadar o que xa moito 

antes conseguiron os homes, coñecer que as mulleres foron e seguen a 

ser discriminadas nos ámbitos público e privado. 

o “Cara a unha sociedade sen violencia machista”: pretende  describir e 

poñer de relevo como as violencias machistas son consecuencia das 

múltiples discriminacións por cuestión de xénero. 

PROGRAMACIÓN 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_pro_12.pdf 

 Obxectivos:  

o Analizar problemas e necesidades do mundo real, e deseñar algoritmos que os 
resolvan e que poidan aplicarse na construción de sistemas tecnolóxicos. 

o Dotar ao alumnado de técnicas e habilidades que permiten aumentar as súas 
capacidades de análise e de resolución de problemas. 

o Achegar os coñecementos informáticos necesarios para resolver problemas 
deseñando algoritmos e codificando programas, e para adaptarse aos cambios 
propios do ámbito informático. 

 Bloques de contidos: 

o “Diagramas de Fluxo”: trata os aspectos básicos do deseño de algoritmos e 

da súa representación mediante diagramas de fluxo 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_ixen_1.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_pro_12.pdf


 

o “Programación por bloques”: introduce un paradigma de programación útil para 

converter de forma gráfica diagramas de fluxo en programas. 

o “Programación web”: introduce as linguaxes de marcas (apoiándose na linguaxe 

HTML) e as ferramentas da web 2.0, para aplicar as destrezas de programación 

á produción de contidos sinxelos ao tempo que interactivos e accesibles. 

 


