
 

RESUMO DOS CONTIDOS DAS MATERIAS ESPECÍFICAS E DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN DO BACHARELATO 

Non se presentan todas, só as mais novidosas ou descoñecidas para o 

alumnado. 

1º BACHARELATO 

ANATOMÍA APLICADA: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_anap_1bac.pdf 

 Obxectivo: pretende achegar os coñecementos científicos que permitan 

comprender o corpo humano e a motricidade en relación coas 

manifestacións artísticas corporais e coa saúde. A asignatura abrangue 

as estruturas e as función do corpo humano máis relacionadas coa 

acción motora e o seu rendemento como son o sistema locomotor e o 

cardiopulmonar, ou os sistemas de control e regulación. 

 Bloques de contidos: 

o As características do movemento 

o  Organización básica do corpo humano 

o O sistema locomotor 

o O sistema cardiopulmonar 

o O sistema de achega e utilización da enerxía 

o Os sistemas de coordinación e de regulación 

o Expresión e comunicación corporal 

o Elementos comúns 

CULTURA CIENTÍFICA: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ccie_1bac.pdf 

 Obxectivo: dotar ao alumnado dunha cultura científica básica que lle 

permita entender o mundo actual, e ser quen de tomar decisións 

baseadas no coñecemento científico en distintos contextos. 

 Bloques de contidos: 

o 1º Procedementos de traballo: fontes de divulgación científica, o 

artigo científico... 

o 2º A Terra e a vida. 

o 3º Avances en biomedicina. 

o 4º A revolución xenética. 

o Tecnoloxías de información e comunicación. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_anap_1bac.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ccie_1bac.pdf


 

ECONOMÍA: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_eco_1bac.pdf 
 

 Obxectivo: permite ao alumnado adquirir unha visión máis ampla e 

detallada da realidade económica da sociedade actual, 

posibilitándolles unha toma responsable de decisións no seu 

desenvolvemento persoal e social. A elo contribúe o facilitarlles a 

comprensión de problemas tales como a inflación, o desemprego, o 

esgotamento dos recursos naturais, o subdesarrollo, a pobreza, o 

consumismo, a distribución da renda ou as consecuencias da 

globalización. Con elo serán máis conscientes do eu papel como 

consumidores, aforradores, contribuíntes e futuros traballadores e 

empresarios. 

 Bloques de contidos: 

o Economía e escaseza. A organización da actividade económica. 

o A actividade produtiva. 

o O mercado e o sistema de prezos. 

o  A macroeconomía 

o Aspectos financieiros de Economía. 

o  O contexto internacional da economía. 

o Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía. 

 

GREGO I e II: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_gre_1bac.pdf 

 Obxectivo: A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como 

primeira finalidade introducir o alumnado no coñecemento básico da 

lingua grega antiga nos seus aspectos morfolóxicos, sintácticos e 

léxicos, co obxecto de lle permitir acceder directamente a algúns dos 

textos orixinais máis importantes da tradición literaria helénica, a través 

dos cales chegou ata nós unha boa parte do denominado legado 

clásico. O estudo da lingua e a literatura grega serve, ademais, como 

instrumento para se iniciar nun coñecemento directo do pensamento e a 

cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización occidental. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_eco_1bac.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_gre_1bac.pdf


 

 Bloques de contidos: 

o Lingua grega 

o Sistema de lingua grega:  aspectos básicos 

o Morfoloxía 

o Sintaxe 

o Grecia: historia, cultura, arte e civilización, literatura. 

o Textos 

o Léxico 

 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_hmc_1bac.pdf 

 Obxectivo: pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos 

históricos fundamentais do mundo pero prestando, cando é preciso, 

unha especial atención a España e a Galicia. 

 Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun 

estudo do Antigo Réxime e a súa crise e, a partir da Revolución 

Industrial e as súas consecuencias, chegan ao século XX, facendo 

especial fincapé na Europa de entre guerras e na segunda Guerra 

Mundial, establecendo unha caracterización específica do mundo 

desde os anos cincuenta do século XX ata o mundo actual, 

definido polas áreas xeopolíticas e culturais, dentro da 

globalización, cos conflitos que o caracterizan, sen pasar por alto o 

final do bloque comunista e as novas relacións internacionais 

xurdidas despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do 

radicalismo islámico. Ao tratar de analizar tales feitos, a historia 

enriquécese coas achegas doutras disciplinas e mesmo coas 

conclusións da investigación xornalística dos acontecementos. 

Podemos incluír tamén a análise noutros idiomas, o uso das 

tecnoloxías da información e da comunicación, a crítica dos medios 

de comunicación, a reflexión sobre a diversidade cultural, a historia 

oral ou a comparación con novelas históricas deses feitos 

históricos. 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_hmc_1bac.pdf


 

 Bloques de contidos: 

o O antigo réxime 

o As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

o A crise do antigo Réxime 

o A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

o O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas 

consecuencias. 

o Evolución de dous mundos diferentes e os seus 

enfrontamentos. 

o A descolonización e o terceiro mundo. 

o A crise do bloque comunista. 

o O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

o O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

o A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e 

ferramentas propias da disciplina. 

 

LATÍN I E II: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_lat_1bac.pdf 

 Obxectivo: estudar a civilización latina: feitos máis importantes 

da súa historia, aspectos propios da súa organización política, 

social e militar, da súa identidade cultural... cuxa influencia resulta 

decisiva para a configuración da cultura occidental.  

 Estudase tamén a lingua latina facendo fincapé no papel que 

desempeña na orixe e fundamento das linguas romances. O estudo do 

latín como lingua flexiva proporciona unha sólida base para o estudo e o 

perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas. 

 O estudo máis en profundidade resérvase  para o curso  de  

segundo  de  bacharelato,  que  conta cun bloque específico para 

a literatura latina, no que un mellor coñecemento da lingua lle 

permitirá ao alumnado entrar en contacto directo con algúns 

fragmentos das obras orixinais, afondando deste xeito na 

comprensión dos textos literarios clásicos latinos para comprender 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_lat_1bac.pdf


 

as claves da sociedade en que viron a luz e valorar a influencia que 

os autores latinos tiveron ao longo dos séculos. 

 Bloques de contido: 

o O latín, orixe das linguas romances. 

o Sistema da lingua latina: elementos básicos. 

o Morfoloxía 

o Sintaxe 

o Roma: historia, cultura, arte e civilización 

o Textos 

o Léxico 

 

LITERATURA UNIVERSAL: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_lu_1bac.pdf 

 

 Obxectivo: contribuir a desenvolver as competencias: lingüística, 

social e cívica, e a de conciencia e expresión cultural, do alumnado 

adquiridas durante a ESO e na materia de Lingua Castelá e Literatura. 

 A lectura, a interpretación, a análise e a valoración dos textos literarios 

constitúe a actividade fundamental da materia. 

 A lectura de fragmentos ou obras completas representativas do 

patrimonio literario universal permítelle ao alumnado coñecer outras 

realidades sociais e culturais, enriquecer a súa personalidade, 

ampliando a súa visión do mundo, e afianzar os seus hábitos de 

lectura, desenvolvendo o seu sentido estético. 

 Bloques de contido: 

o Procesos e estratexias: abrangue contidos comúns, centrados 

no comentario de textos (obras completas ou fragmentos 

seleccionados), e concíbese como a construción compartida do 

sentido das obras e a explicación das súas convencións 

literarias. Este bloque inclúe, asemade, o estudo das relacións 

significativas entre as obras literarias e o resto das artes (obras 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_lu_1bac.pdf


 

musicais, cinematográficas, pictóricas, etc.).  

o Os grandes períodos e movementos da literatura universal: 

dedícase ao estudo cronolóxico das obras máis significativas 

de cada momento, a través dunha selección de obras e 

autores/as. Esta presentación cronolóxica pon de relevo a 

recorrencia de certos temas e motivos, así como a evolución 

das formas literarias ao longo da historia. 

 

LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_lpm_1bac.pdf 

 Obxectivo: A materia concíbese como unha continuación da 

formación musical recibida polo alumnado na etapa educativa anterior, 

que lle permite ampliar, desenvolver e aplicar, con autonomía e 

encontextos diversos, os coñecementos e as capacidades que 

contribúen á adquisición dunha cultura musical sólida. 

 A materia debe espertar o interese do alumnado por participar de forma 

activa e lúdica como oínte, intérprete ou compositor/a, tanto na súa vida 

educativa como na súa vida privada. O ensino da materia debe partir dos 

coñecementos previos, dos gustos e dos costumes musicais do alumnado. 

 A expresión e a linguaxe musical son os dous ámbitos do 

coñecemento musical en torno aos que se organiza esta materia. A 

expresión musical refírese á creación e a interpretación de pezas vocais e 

instrumentais.  

 Bloques de contido: 

o Destrezas musicais 

o A audición comprensiva 

o A teoría musical 

o A creación e a interpretación 

o As tecnoloxías aplicadas ao son 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_lpm_1bac.pdf


 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I E II: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_macs_1bac.pdf 

 

 Obxectivo: contribuir á comprensión dos fenómenos da realidade 

social, de natureza económica, histórica, xeográfica, artistica, política, 

sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e 

abstraer, favorecendo a adquisición da competencia de aprender a 

aprender. As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o 

progreso na adquisición de contidos doutras disciplinas. Por exemplo, na 

economía. 

 A competencia matemática consiste en adquirir un hábito de 

pensamento matemático que permita establecer hipóteses e 

contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar 

na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na futura 

vida profesional. 

 A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida 

en dous cursos: o seu ensino débese comezar tendo en conta o 

grao de adquisición da competencia matemática que o alumnado 

logrou a longo da ESO.  

 Bloques de contidos: 

o Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

o Números e álxebra 

o Análise 

o Estatistica e probabilidade 

 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN I E II: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_tic_1bac.pdf 

 A materia de TICs trata de achegarlle ao alumnado as habilidades 

necesarias para adaptarse aos cambios tecnolóxicos. 

 Obxectivo: consolidación dunha serie de coñecementos tecnolóxicos 

indispensables.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_macs_1bac.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_tic_1bac.pdf


 

 Bloques de contidos:  

o A sociedade da información e o computador: introduce ao 

alumnado na importancia desta materia na sociedade actual.  

o Arquitectura de computadores: abarca aspectos relativos aos 

compoñentes e á configuración dos computadores,  

o Software para sistemas informáticos: afonda no uso de 

aplicacións de uso común no mundo actual, tales como as 

aplicacións ofimáticas de edición de texto, de cálculo, de 

elaboración de presentación, de   almacenaxe de información e 

de traballo con imaxe e vídeo 

o Redes de computadores: conexión en redes. 

o Programación afondan no deseño de programas que 

permitan dar solucións a problemas do mundo real, e no uso 

destes no mundo de internet. 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I E II: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_tin_1bac.pdf 

 

 A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, 

porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que 

permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. 

 Obxectivo: facilitar a capacidade de analizar e redeseñar a relación 

entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais. Resolver 

situacións mediante procedementos tecnolóxicos.  

 Bloques de contidos: 

o Produtos tecnolóxicos: trata o deseño, a produción e a 

comercialización dun produto tecnolóxico para favorecer a 

investigación da súa influencia na sociedade e no contorno. 

o Máquinas e sistemas: exploranse os seus elementos 

constitutivos. 

o  Materiais e procedementos de fabricación: tratan as 

propiedades características dos materiais, en relación coa súa 

estrutura interna, e os ensaios para a súa determinación, así 

como as técnicas para modificar e mellorar as súas 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_tin_1bac.pdf


 

propiedades e as técnicas utilizadas no proceso de fabricación 

dun produto. 

o Recursos enerxéticos: produción de enerxía, o seu impacto 

ambiental e as técnicas de redución do consumo enerxético 

en vivendas e locais. 

INICIACIÓN AO CONTROL E Á ROBÓTICA  

Queres manexar un robot para que faga o que ti queiras? Pois esta 

é a túa materia. 

Se xa cursaches Tecnoloxía en 4º seguramente xa tes algunha 

idea daprogramación de robots polo que nesta materia afondarás os teus 

coñecementos nese campo e se non a cursaches é o momento de facelo, 

deberías completar os teus estudios de bacharelato con algo tan actual e 

contanto futuro como o control e a robótica. 

"Control e robótica" presenta análises e montaxes de sistemas 

automáticos onde, a partir da información das condicións do contorno, un 

dispositivo sexa capaz de producir (ou simular) as actuacións 

programadas. 

Serás capaz de construír robots e desenvolver un programa para 

controlar o seu funcionamento de forma autónoma. 

A ensinanza desta materia require que se traballe en equipo, para 

resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar o deseño, a 

produción, a avaliación ou a mellora de sistemas robóticos relevantes 

desde o punto de vista tecnolóxico e social, fomentarás polo tanto o teu 

espírito emprendedor. 

Mellorarás os teus coñecementos nas TIC xa que son 

ferramentasimprescindibles para a programación dos sistemas e para a 

realización desimulacións. 

 

 

 

 

 



 

 

REFORZO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 Obxectivos: 

o Mellorar a competencia en expresión escrita. 

o Afianzar contidos impartidos na materia de LCL. 

o Resolver as dúbidas e dificultades máis frecuentes. 

 Metodoloxía: Traballarase a partir de textos de diferente natureza no 

reforzo dos contidos impartidos na materia de LCL. O enfoque desta 

materia será eminentemente práctico 

REFORZO 1ª LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

 Obxectivos: 

o Afianzar os coñecementos adquiridos na materia de Lingua 

Inglesa I 

o Mellorar a competencia en  expresión e comprensión oral. 

o Resolver as dúbidas e dificultades máis frecuentes. 

 Metodoloxía: Traballarase a partir de gravacións de audio e vídeo de 

distinta natureza,  relacionados cos contidos impartidos na materia de 

Lingua Inglesa I. O enfoque desta materia será eminentemente práctico. 

 
REFORZO DE MATEMÁTICAS 

 Obxectivos: 

o Contribuir ao desenvolvemento da competencia matemática. 

o Afianzar contidos impartidos na materia de Matemáticas. 

o Resolver as dúbidas e dificultades máis frecuentes. 

 Metodoloxía: 

Traballarase a partir de exercicios prácticos dos contidos impartidos na 

materia de Mtemáticas. O enfoque desta materia será eminentemente 

práctico. 

 

 



 

2º BACHARELATO 

CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ctma_2bac.pdf 

 Obxectivo: Ten como eixe principal o uso que facemos as persoas dos 

recursos que nos ofrece o noso planeta, un planeta finito que 

"utilizamos" como se fose ilimitado.  

 Bloques de contidos: 

o Medio ambiente e fontes de información ambiental: teoría de 

sistemas e a súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de 

información ambiental. 

o Dinámica dos sistemas fluídos: aborda contidos relacionados coa 

dinámica dos subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a 

hidrosfera. 

o Contaminación atmosférica 

o Contaminación das augas, 

o A xeosfera e os riscos xeolóxicos: trata contidos relacionados cos 

riscos xeolóxicos internos e externos, facendo fincapé nas 

medidas de predición, prevención e corrección que se poden pór 

en práctica fronte a este tipo de impactos. 

o Circulación de materia e enerxía na biosfera: inclúe contidos 

relacionados coa composición, a estrutura e a dinámica dos 

ecosistemas,a importancia da biodiversidade e a súa 

conservación e, finalmente, unha análise sobre a situación de 

interfases como o solo e o medio litoral. 

o A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable: ten como 

finalidade analizar modelos de xestión do planeta, investigar 

sobre a información facilitada por diferentes instrumentos de 

avaliación ambiental e achegarse á lexislación en materia 

ambiental a nivel local, autonómico, estatal e internacional.  

 

ECONOMÍA DA EMPRESA: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_ece_2bac.pdf 

 Obxectivo: a materia trata de explicar a realidade empresarial, como 

unha rama da economía especializada nun determinado suxeito 

económico: a empresa. Trátase dunha ciencia que, por unha banda, 

procura a explicación do fenómeno económico da empresa e, por outra, a 

actuación sobre ela para alcanzar certos fins.  

 Nesta materia traballaranse cuestións como a razón da existencia 

das empresas, as súas características, os tipos de organización e 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_ctma_2bac.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/to_ece_2bac.pdf


 

de funcionamento, e os factores que inflúen na toma de decisións. 

 Bloques de contidos: 

o  A empresa no que se describen os seus elementos, as súas 

funcións e os seus obxectivos;  

o Desenvolvemento da empresa, onde se fai unha análise das 

decisións de dimensión e localización, e das estratexias de 

crecemento. 

o Organización e dirección da empresa no que se explica a 

planificación, a organización e a xestión dos recursos da 

empresa. 

o A función produtiva, para analizar os procesos produtivos e a 

estrutura de ingresos e custos derivada deles. 

o A función comercial da empresa, que repasa as principais 

decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou 

servizos. 

o A información na empresa, para comprender a importancia de 

contar con datos e información relevante e precisa na toma de 

decisións e no cumprimento das obrigas fiscais. 

o  A función financeira, onde se trata de analizar os aspectos 

salientables das decisión de  investimento e financiamento na 

empresa 

ELECTROTECNIA 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_elec_2.pdf 

 Obxectivo: estudar as aplicacións técnicas da electricidade, os circuítos 

eléctricos e electrónicos, as máquinas eléctricas e as instalacións e 

sistemas eléctricos.  

 Os fenómenos electromagnéticos e os seus efectos atópanse entre os 

campos do coñecemento actual que producen máis aplicacións 

tecnolóxicas innovadoras. 

 A materia de electrotecnia apoiase nos coñecementos adquiridos en 

etapas educativas anteriores e nas materias de: física, tecnoloxía 

industrial e matemáticas. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_elec_2.pdf


 

 Bloques de contido: 

o Circuitos eléctricos. Por unha parte vese a teoría para aplicala a 

dispositivos e instalacións eléctricos.  

o Máquinas eléctricas, especialmente os transformadores e os 

motores, conversión da enerxía eléctrica noutras formas de 

enerxía e na análise do rendemento destes procesos. 

o Electrónica utilízase a teoría de circuítos para analizar circuítos 

básicos con semicondutores e estudar a rectificación, a estabilización, a 

amplificación e a conmutación. 

o Instalacións eléctricas, trata os aspectos relacionados coas 

normas e a súa relevancia para facilitar a aplicación universal da 

tecnoloxía eléctrica. As instalacións domésticas representan unha 

parte substancial do consumo total de enerxía. A aplicación 

correcta das normas e das boas prácticas en materia de 

consumo, producen contornos de traballo máis seguros e 

confortables e, sobre todo, sostibles. 

 

ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_efd_2bac.pdf 

 Obxectivo: A materia debe contribuír ao desenvolvemento da 

conciencia crítica do alumnado e da súa capacidade para elaborar 

racional e autonomamente principios e normas universais. 

 Pretende ofrecerlle ao alumnado de bacharelato interesado nas 

ciencias xurídicas unha primeira aproximación ao mundo do 

dereito, no que atinxe tanto á súa caracterización, á súa estrutura e 

á súa dinámica, como á problemática da súa validez, do seu 

sentido e da súa xustificación. 

 Bloques de contidos: 

o A ética como reflexión filosófica sobre o feito moral 

o A ética descritiva. O problema do ben moral, presenta as teorías 

sobre o ben moral dos pensadores e das pensadoras máis 

salientables da historia da filosofía.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_efd_2bac.pdf


 

o O dereito, tanto de xeito descritivo, expondo o máis básico dunha 

teoría do dereito, como de xeito fundacional, presentando as 

posturas que se dan sobre a validez e o sentido das normas 

xurídicas.  

o A xustiza, a democracia e os dereitos humanos como puntos de 

encontro da ética, a filosofía do dereito e a filosofía política. Este 

cuarto bloque está   dirixido á reflexión sobre a xustiza, a 

democracia e os dereitos humanos como ideais morais e 

xurídicos para a cidadanía 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_men_2bac.pdf 

 Obxectivo: a materia contribúe especialmente ao desenvolvemento da 

competencia matemática. Os contidos de estatistica e probabilidade 

seleccionados para estes métodos estatisticos e numéricos 

apóianse nos estudados na ESO e nas Matemáticas do 

bacharelato, ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series 

temporais, coa mostraxe e a estatistica inferencial e coa 

probabilidade condicionada, que ademais proporcionan bases 

para modelar e resolver unha gama máis ampla de problemas. 

Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de 

resolución de problemas, que non poderían abordarse de 

maneira simbólica e para cuxa realización se precisan a calculadora 

ou programas informáticos. O emprego destas ferramentas 

tecnolóxicas non só libera tempo de tarefas repetitivas para outras 

como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións e a 

interpretación dos resultados, etc., senón que é tamén unha axuda 

no ensino de conceptos e propiedades. 

 Bloques de contidos:  

o Mostraxe 

o Estatistica inferencial 

o Probabilidade condicionada 

o Series temporais 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/lca_men_2bac.pdf


 

o Programación lineal 

o Métodos numéricos 

PSICOLOXÍA: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_psi_2bac.pdf 

 Obxectivo: A psicoloxía é unha rama do saber cuxa finalidade esencial 

é tanto a comprensión da propia individualidade como das condutas 

sociais e a súa interrelación. 

 A materia está moi ligada con con outros saberes como coa bioloxía, a 

socioloxía, a química e a filosofía. 

 Por unha banda, ten unha indubidable filiación humanística; por outra 

parte, a súa temática busca regularidades e explicacións científicas. Con 

estas características distintivas, polo seu obxecto de estudo e a súa 

metodoloxía, a psicoloxía pode considerarse unha disciplina moi 

interesante para o alumnado de segundo de bacharelato, cunha 

indubidable vertente práctica, na medida en que lle axudará a coñecerse 

mellor como individuo e a desenvolverse como persoa e, ao tempo, a 

afrontar os diversos problemas e retos que a convivencia suscita. 

 Bloques de contidos: 

o A psicoloxía como ciencia 

o Fundamentos biolóxicos da conduta  

o Os procesos   cognitivos   básicos:   percepcioón,   atención   e   

memoria 

o   Procesos   cognitivos   superiores:    aprendizaxe, intelixencia e 

pensamento 

o A construción do ser humano. Motivación, personalidade e 

afectividade 

o Psicoloxía social e das organizacións. 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/es_psi_2bac.pdf


 

REFORZO DE LINGUA GALEGA 

 Obxectivos: 

o Mellorar a competencia en expresión escrita e oral. 

o Consolidar os contidos que van traballando na materia de Lingua 

Galega. 

o Exercitar a lectura con enfoque crítico. 

o Resolver as dúbidas e dificultades que xurdan. 

 Metodoloxía: 

o Traballarase a partir de distintos tipos de texto (expositivos, 

argumentativos...)  

o Fomentarase o rexistro oral do alumnado. 

o Elaboraranse redaccións de comentarios textuais. 

REFORZO 1ª LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS  

 Obxectivos: 

o Afianzar os coñecementos adquiridos na materia de Lingua 

Inglesa II. 

o Mellorar a competencia en  expresión e comprensión oral. 

o Resolver as dúbidas e dificultades máis frecuentes. 

 Metodoloxía: Traballarase a partir de gravacións de audio e vídeo de 

distinta natureza,  relacionados cos contidos impartidos na materia de 

Lingua Inglesa II. O enfoque desta materia será eminentemente práctico. 

 

REFORZO DE MATEMÁTICAS  

 Obxectivos: 

o Contribuir ao desenvolvemento da competencia matemática. 

o Afianzar contidos impartidos na materia de Matemáticas. 

o Resolver as dúbidas e dificultades máis frecuentes. 

 

 

 



 

 Metodoloxía: 

Traballarase a partir de exercicios prácticos dos contidos impartidos na 

materia de Mtemáticas. O enfoque desta materia será eminentemente 

práctico. 


