
2 º BACHARELATO CIENCIAS 
 

 Física 

 Química 

 Matemáticas II 

 Xeoloxía 

 Bioloxía 

 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 

 Baile moderno 

 Fauna e flora galega 

 Francés 

 Literatura galega século XX 

 Métodos estatísticos e numéricos (MEN) 

 Psicoloxía 

 Relixión 

 Valores a través do cine 

 Hª da música e a danza 

 Debuxo artístico II 

Debuxo técnico II 

Tecnoloxía industrial II 

TIC II 

Preparación do DELF 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Física e Química 

NOME DA MATERIA Física 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Materia troncal de opción 

SESIÓN SEMANAIS 4 

 
 
 
 
 

QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

A Física é unha ciencia que explica os fenómenos que ocorren no mundo que nos rodea e en nós mesmos. 

Dende a Física de 2º de Bacharelato, achegarémonos ao coñecemento dalgúns deses fenómenos, a través do estudo: 

- Das teorías de campos (gravitatorio, eléctrico e magnético). 

- Dos fenómenos ondulatorios. 

- Da óptica. 

- Da introdución á teoría especial da relatividade. 

- Da introdución ó estudo da física cuántica e de partículas. 

- Da introdución ó estudo da física nuclear. 

 
 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

Os contidos da materia clasifícanse en 6 bloques: 

- A actividade científica 

- O campo gravitatorio. 

- Os campos eléctrico e magnético. 

- Os fenómenos ondulatorios. 

- Óptica. 

- Física do século XX. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
O desenvolvemento das clases é fundamentalmente de carácter procedemental; é dicir, de aplicación práctica (resolución de 

problemas) dos contidos teóricos previamente traballados na aula. 



 Realizaranse tamén prácticas experimentais no laboratorio, para reforzar e complementar os contidos teóricos e 

procedementais. 

 

PARA QUÉ ESTUDOS É ÚTIL? 
A súa utilidade é evidente nos estudos da rama de Ciencias (Química, Matemáticas, Óptica e Optometría…) e de Enxeñaría 

(Enxeñaría Química, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Agraria, Enxeñaría Agrícola e Alimentaria…) 

 
 
 
 

PARA QUE GRAOS PONDERA? 

Pondera co valor máximo (0,2) en algúns graos da rama das Ciencias (Bioloxía, Biotecnoloxía, Ciencias do Mar, Química, 

Matemáticas, Física), da rama de Ciencias da Saúde (Farmacia, Óptica e Optometría, Podoloxía, Veterinaria) e en todos os 

graos da rama de Arquitectura e Enxeñaría (Enxeñaría da Enerxía, Enxeñaría Aeroespacial, Enxeñaría Química, Enxeñaría 

Eléctrica, Enxeñaría Informática)… agás no grao de Paisaxe, que pondera co valor de 0,1. 

Pondera tamén co valor máximo en algúns graos de Ciencias Sociais e Xurídicas (Administración e Dirección de Empresas, 

Ciencias da Actividade Física e do Deporte,… 

CON QUÉ OUTRAS MATERIAS SE 

RELACIONA? 

Coa Química, dende o estudo da Física de Partículas, que trata de explicar cales son as partículas fundamentais que 

constitúen a materia. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Física e Química 

NOME DA MATERIA Química 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Materia troncal de opción 

SESIÓN SEMANAIS 4 

QUÉ SE APRENDE (A FACER)? A Química é unha ciencia que explica os fenómenos que ocorren no mundo que nos rodea e en nós mesmos. 

Dende a Química de 2º de Bacharelato, achegarémonos ao coñecemento dalgúns deses fenómenos, a través do estudo: 

- Da estrutura atómica, das propiedades dos elementos químicos e do enlace entre átomos. 

- Do equilibrio químico. 

- Dos procesos ácido-base. 

- Dos procesos de oxidación-redución. 

- Da Química Orgánica, e en particular, das macromoléculas e polímeros. 

CALES SON OS CONTIDOS? Os contidos da materia clasifícanse en 4 bloques: 

- A actividade científica 

- Orixe e evolución dos compoñentes do Universo. 

- As reaccións químicas. 

- Síntese orgánica e novos materiais. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO O desenvolvemento das clases é fundamentalmente de carácter procedemental; é dicir, de aplicación práctica (resolución 

de problemas) dos contidos teóricos previamente traballados na aula. 

Realizaranse tamén prácticas experimentais no laboratorio, para reforzar e complementar os contidos teóricos e 

procedementais. 



PARA QUÉ ESTUDOS É ÚTIL? A súa utilidade é evidente nos estudos da rama de Ciencias (Bioloxía, Física, Matemáticas,…), de Ciencias da Saúde 

(Enfermaría, Medicina, Farmacia) e de Enxeñaría e Arquitectura (Enxeñaría Química, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Agraria, 

Enxeñaría Agrícola e Alimentaria…) 

PARA QUE GRAOS PONDERA? Pondera co valor máximo (0,2) en todos os graos da rama das ciencias ( Bioloxía, Biotecnoloxía, Ciencias do Mar, Ciencias 

Ambientais, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Química, Matemáticas, Física), en todos os graos da rama de Ciencias da 

Saúde (Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Nutrición Humana e Dietética, Odontoloxía, Podoloxía, Veterinaria) e en case todos 

os graos da rama de Enxeñaría e Arquitectura (Enxeñaría da Enerxía, Enxeñaría Aeroespacial, Enxeñaría Naval e Oceánica, 

Enxeñaría Química, Enxeñaría Eléctrica, Enxeñaría Informática). 

Pondera tamén co valor máximo en algúns graos de Ciencias Sociais e Xurídicas (Administración e Dirección de Empresas, 

Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Xornalismo). 

CON QUÉ OUTRAS MATERIAS SE 

RELACIONA? 

Coa Química, dende o estudo da Física de Partículas, que trata de explicar cales son as partículas fundamentais que 

constitúen a materia. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS 

NOME DA MATERIA MATEMÁTICAS II 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

 

DENOMINACIÓN 
Materia propia da modalidade do bacharelato de Ciencias. Materias de curso obrigatorio en 1º e 2º de bacharelato unha 

vez elixida a modalidade de Ciencias. Materia de continuidade con respecto a Matemáticas I. 

SESIÓNS SEMANAIS 
4 sesións 

 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

As matemáticas , en xeral, facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, expresan con precisión conceptos e argumentos, 
favorecen a competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o seu 
carácter instrumental. Aprenderase a resolver ecuacións e sistemas de múltiples incógnitas, non lineais, logarítmicos, 
trigonométricos. 
Seredes capaces de resolver as ecuacións de 2º grao que non tiñan solución a través dos números complexos. 
Entrarase por primeira vez no mundo das derivadas e integrais a nivel teórico, práctico e como complemento para outras 
materias como física, tecnoloxía e electrotecnia. 
Aprenderase a estudar a xeometría no plano e no espazo sendo capaces de situar rectas e planos. Aprenderase a utilizar 
matrices con todas as súas operacións e aplicacións a vida cotiá. Resolveranse con soltura problemas de probabilidade de 
sucesos e distribucións. 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 
- BLOQUE DE ÁLXEBRA. -BLOQUE DE ANÁLISE.-BLOQUE DE XEOMETRÍA. BLOQUE DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE. (Para 
unha información máis minuciosa pregunta ao teu profesor ou profesora de matemáticas) 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Clases activas e participativas nas que colabore o alumnado aínda que son materias que requiren bastante explicación por 
parte do profesor debido á súa cantidade de contidos. Uso da aula virtual para apuntamentos, boletíns, intercambio de 
información co alumnado, información académica individual.... 

 
 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

Para todos os estudos en graos universitarios de ciencias, ciencias da saúde, enxeñarías, arquitecturas..., é dicir para todos 
aqueles estudos científicos, tecnolóxicos, e incluso sociais. Igualmente os estudos destas dúas materias son útiles e 
necesarios para a continuación de estudos en ciclos superiores de familias profesionais de electrónica, electricidade, 
edificacións, industria, informática, fabricación mecánica, química, etc. 

 
PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 

Materia que puntúa na media da fase xeral ao ser propia da modalidade de ciencias e que ademais pondera novamente 
na fase específica, se a súa nota e superior a 5, en graos da rama de ciencias, ciencias da saúde, enxeñaría e arquitectura e 
nalgúns de ciencias sociais e xurídicas. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

Física, química, bioloxía, tecnoloxía, electrotecnia, TIC, robótica, programación, filosofía, matemáticas CCSS, métodos... 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA Xeoloxía 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Troncal de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 4 

 
 
 
 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- O obxectivo fundamental desta materia é favorecer e fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa 

vocación polo estudo das ciencias, proporcionándolle uns coñecementos fundamentais para dita formación e unhas 

destrezas básicas que lle permitan continuar profundando nela. 

- Esta materia pretende ampliar, afianzar e afondar nos coñecementos xeolóxicos e nas competencias que se foron 

adquirindo e traballando na eso e na materia de bioloxía e xeoloxía de 1º de bacharelato 

- A xeoloxía é unha ciencia baseada sobre todo na descrición, na clasificación e na interpretación dos elementos 

inertes da natureza. a materia contribúe a que o alumnado relacione os conceptos aprendidos e, en especial , a que 

comprenda o seu uso práctico, o que lle vai permitir coñecer e entender o funcionamento da terra e dos procesos 

que nela acontecen para, en moitos casos, poder intervir nas melloras das condicións de vida. 

 
 
 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

Estudaranse os principios básicos da xeoloxía, a composición dos materiais(minerais e rochas), o seu recoñecemento e a súa 

utilidade para a sociedade, os elementos do relevo e as súas condicións de formación, os tipos de deformacións, a 

interpretación de mapas topográficos, a división do tempo xeolóxico, a posibilidade de concorrencia de feitos graduais ou 

catastróficos, as interpretacións de mapas xeolóxicos sinxelos e cortes xeolóxicos, a análise de formacións litolóxicas ou a 

historia da terra. 

Trabállase tamén no estudo da nova ciencia da planetoloxía, que amplía os coñecementos que temos da terra ao resto dos 

planetas. 

Introdúcese un bloque de contidos sobre riscos xeolóxicos no que se traballan riscos derivados de procesos xeolóxicos 

externos, internos ou meteorolóxicos. 



 prevese tamén o uso dos recursos renovables e non renovables, incidindo especialmente na súa exploración e na súa 

explotación sustentable. 

o alumnado deberá aplicar moitos dos coñecementos adquiridos e valorar a súa influencia para poder localizar catástrofes 

futuras e o seu grao de perigo. 

inclúese un bloque sobre o traballo de campo, na medida en que constitúe unha ferramenta esencial para abordar a maioría 

das investigacións e dos estudos en xeoloxía. 

 
 
 
 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- O desenvolvementos das clases é sobre todo teórico, dada a amplitude do currículo e a necesidade de abordalo na súa 

globalidade para proporcionar ao alumnado os contidos que lle permitan superar con éxito a parte voluntaria da ABAU. 

- A pesares desta intensidade, procúrase deixar tempo para as discusións de carácter científico e para distintas aportacións 

e inquedanzas do alumnado relacionadas coa materia. 

- A parte mais práctica do currículo, isto é, a realización de prácticas de laboratorio, desenvólvese preferentemente no 

primeiro curso de bacharelato para ocupar o menor número de horas lectivas en segundo. aínda asi, esta distribución pode 

modificarse dependendo das circunstancias do alumnado en cada curso académico. 

 
 
 
 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

- Os coñecementos adquiridos na materia de xeoloxía son necesarios e útiles en diversas ramas profesionais, tanto dentro 

do ámbito universitario como no da formación profesional superior. 

- Así, a súa utilidade é evidente nos estudos da rama de ciencias (bioloxía, ciencias ambientais e ciencias do mar, 

matemáticas, química,física…), de enxeñaría e arquitectura (arquitectura técnica,enxeñaría agraria, enxeñaría civil,enxeñaría 

da enerxía,enxeñaría de obras públicas,enxeñaría dos recursos mineiros e enerxéticos, e. forestal,enxeñaría forestal e do 

medio natural, arquitectura, tecnoloxía da enxeñaría civil) 

 

 
PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 

Na fase voluntaria da proba de ABAU a materia de bioloxía pondera 0,2 nos graos: bioloxía,ciencias ambientais, ciencias do 

mar,arquitectura técnica,enxeñaría agraria, enxeñaría civil, enxeñaría da enerxía, enxeñaría de obras públicas, enxeñaría dos 

recursos mineiros e enerxéticos,enxeñaría forestal, enxeñaría forestal e do medio natural, estudos de arquitectura, 

tecnoloxía da enxeñaría civil. 



  

 
 
 
 
 
 

 
CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

-Relacionada amplamente coa química conformando ambas ciencias a especialidade coñecida como xeoquímica que estuda 

a composición e a dinámica dos elementos químicos na terra determinando a súa abundancia, a súa distribución e a 

migración entre as xeosferas terrestres (litosfera,hidrosfera, atmosfera e biosfera).neste ámbito científico inclúese tamén o 

estudo dos isótopos presentes nos materiais naturais e as súas variacións para aplicalos á datación radiométrica de 

minerais e rochas ; o estudo de compostos inorgánicos e orgánicos naturais e artificiais potencialmente nocivos e as súas 

transformacións en ambientes naturais; o estudo dos recursos enerxéticos, etc. 

-Relacionada coas ciencias da terra e do medio ambiente no ámbito da relación entre os seres vivos e o ambiente que o 

rodea, as repercusións das accións humanas no planeta ( cambio climático e contaminación), a predición e prevención de 

riscos xeolóxicos…. 

-Relacionada coa bioloxía no estudo das repercusións dos fenómemos xeolóxicos e climáticos e a dinámica terrestre sobre a 

evolución da vida, a distribución dos seres vivos e a súa composición química. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA Bioloxía 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 4 

 
 
 
 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- O obxectivo fundamental desta materia é favorecer e fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa 

vocación polo estudo das ciencias, proporcionándolle uns coñecementos fundamentais para dita formación e unhas 

destrezas básicas que lle permitan continuar profundando nela. 

- Analízanse os grandes avances e descubrimentos das bioloxía que posibilitaron e posibilitan o avance da sociedade e que, 

ao mesmo tempo, xeraron e xeran controversias. 

- O alumnado amplía os seus coñecementos previos sobre o funcionamento da vida fixando a atención nos niveis molecular 

e celular , pero sen deixar de ter unha visión globalizadora dos sistemas vivos. 

No desenvolvemento desta materia os alumnos adquiren uns coñecementos iniciais das novas técnicas de biotecnoloxía e 

enxeñaría xenética e das súas aplicacións presentes e futuras a ámbitos tan diversos como a saúde, a industria , a 

alimentación e o ambiente. 

 
 
 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia está estruturada en catro bloques de contidos: 

 
- A base molecular e fisicoquímica da vida 

- A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

- Xenética e evolución 

- O mundo dos microorganismos e as súas aplicacións. Biotecnoloxía 

- O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- Os coñecementos adquiridos na materia de bioloxía son necesarios e útiles en diversas ramas profesionais, tanto dentro 

do ámbito universitario como no da formación profesional superior. 



 - Asi, a súa utilidade é evidente nos estudos da rama de ciencias (bioloxía, biotecnoloxía, ciencias do mar, matemáticas, 

física…), de ciencias da saúde (enfermaría, farmacia, fisioterapia, medicina, veterinaria, odontoloxía, psicoloxía….), de 

enxeñaría (enxeñaría agraria, e. agrícola e alimentaria, enxeñaría biomédica, e. forestal, tecnoloxía da enxeñaría civil),de 

ciencias sociais (ciencias da actividade física e do deporte, educación infantil e primaria, educación social,pedagoxía,mestre 

en educación infantil e primaria) 

 
 
 
 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

-Graos en Galicia: Ciencias ambientais, Bioloxía, Química, Biotecnoloxía, Ciencias do mar, Enxeñaría forestal e do medio 

natural, Enxeñaría da xeomática e topografía, Enxeñaría agrícola e agroalimentaria … E tamén esta materia proporciona 

orientacións importantes no eido da socioloxía e a política (dereito, economía, …) 

-FP Grao superior en Galicia: Paisaxismo e medio rural, Xestión forestal e do medio natural, Eficiencia enerxética e enerxía 

solar térmica, Enerxías renovables, Química ambiental, Saúde ambiental 

 
 
 

 
PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 

Na fase voluntaria da proba de ABAU a materia de bioloxía pondera 0,2 nos graos: bioloxía, biotecnoloxía,ciencias 

ambientais, ciencias do mar, ciencia e tecnoloxía dos alimentos, física, química, matemáticas,enfermería, farmacia, 

fisioterapia,logopedia, medicina, nutrición humana e dietética, odontoloxía, óptica e optometría, podoloxía, psicoloxía, 

terapia ocupacional, veterinaria,enxeñaría agrícola, enxeñaría agrícola e agroalimentaria, enxeñaría biomédica, enxeñaría 

forestal, enxeñaría forestal e do medio natural,paisaxe, ciencias da actividade física e do deporte,educación infantil, 

educación primaria, pedagoxía, mestre en educación infantil, mestre en educación primaria,educación social. 

 
 
 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

-relacionada amplamente coa química no ámbito da química da vida e a bioquímica. 

 
-relacionada coas ciencias da terra e do medio ambiente no ámbito da relación entre os seres vivos e o ambiente que o rodea 

e as repercusións das accións humanas no planeta. 

-relacionada coa xeoloxía no estudo das repercusións dos fenómenos xeolóxicos e climáticos e a dinámica terrestre sobre a 

evolución da vida, a distribución dos seres vivos e a súa composición química. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA CTMA Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

-Adquirimos unha visión conxunta do funcionamento da Terra e da biosfera, comprendendo de modo global e sistémico a 

realidade que nos rodea 

- Aprendemos a aplicar modelos teóricos e procedementos científicos de análise do funcionamento dos sistemas naturais, 

das súas complexas interaccións, e as relacións co ser humano 

- Aprendemos cómo se deben tratar problemas complexos de gran transcendencia social, ambiental e económica como son 

os impactos ambientais e os recursos naturais 

 
 
 
 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

- Medio ambiente e fontes de información medioambiental. 

- As capas fluídas, dinámica. 

- Contaminación atmosférica. 

- Contaminación das augas. 

- A xeosfera e os riscos xeolóxicos. 

- Circulación da materia e da enerxía na biosfera. 

- A xestión e o desenvolvemento sostible. 

 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- Parte teórica de adquisición dos contidos tratados a través de probas escritas 

- Parte práctica experimental de laboratorio, cunha práctica en relación ós contidos cada trimestre 

- Parte práctica TIC na aula de informática, unha por trimestre, con diversos exercicios, casos prácticos, simulacións, … 

- Realización e exposición dun traballo en relación ós contidos por trimestre, preferentemente en grupos de traballo 



  

 
 
 
 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

-Graos en Galicia: Ciencias ambientais, Bioloxía, Química, Biotecnoloxía, Ciencias do mar, Enxeñaría forestal e do medio 

natural, Enxeñaría da xeomática e topografía, Enxeñaría agrícola e agroalimentaria … E tamén esta materia proporciona 

orientacións importantes no eido da socioloxía e a política (dereito, economía, …) 

-FP Grao superior en Galicia: Paisaxismo e medio rural, Xestión forestal e do medio natural, Eficiencia enerxética e enerxía 

solar térmica, Enerxías renovables, Química ambiental, Saúde ambiental 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) - Ningún 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

- Relacionada con Bioloxía, Xeoloxía, Tecnoloxías da información e da comunicación II, Química e Física 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento didáctico de Música 

NOME DA MATERIA Baile Moderno 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Libre configuración 

SESIÓNS SEMANAIS 1 h 

 

 

 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Coñeceremos os parámetros do movemento e aplicarémolos á interpretación de bailes. 

- Interpretaremos coreografías partindo de música moderna de diferentes estilos: pop, rock, country... 

- Coñeceremos as distintas modalidades dos bailes de salón e do baile fitness. 

- Aprenderemos os pasos máis importantes dos bailes modernos e dos bailes de salón. 

- Elaboraremos coreografías propias partindo de música pop, rock, estilos latinos... 

 

 

 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia desenvólvese en base aos seguintes bloques de contido: 
 

 
- Parámetros do movemento e expresión corporal. 

- Música e movemento. 

- Bailes de salón. 

- Baile e fitness. 

 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- Seguiranse os seguintes principios metodolóxicos: 
 

- Incidir nos contidos procedementais, posto que é unha materia fundamentalmente práctica.- Promover a participación 

activa do alumnado na aula nun ambiente de intercambio, colaboración e interacción. 



 - Fomentar a creatividade do alumnado. 

- Potenciar a socialización, ademais de favorecer as relacións no grupo e o traballo de equipo. 

- Partir dos coñecementos previos do alumnado e desenvolver os contidos de forma estruturada e coherente. 

- Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou que favorezan a motivación que sente de forma natural 

ante o fenómeno musical. 

- Ter en conta os gustos musicais dos alumnos na selección do repertorio. 

 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

É unha materia útil para estudos artísticos en xeral e máis concretamente para aqueles relacionados coa música e 

coa danza, como poden ser os estudos de Conservatorio, Escolas de Danza, a Musicoloxía, Maxisterio musical... Tamén é útil 

para ciclos relacionados co lecer e o tempo libre, as actividades lúdicas e deportivas e todas as especialidades de 

Maxisterio. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RELACIO- 

NADA? 

Está relacionada coas ensinanzas artísticas e creativas, como pode ser a Linguaxe plástica e visual ou a Historia da 

arte, coa materia de Educación física (xa que elaboramos coreografías), coas Matemáticas (posto que na interpretación de 

coreografías temos en conta o ritmo dos temas musicais seleccionados, e, como sabemos, o ritmo é matemático) e con todas 

as materias relacionadas coas Ciencias sociais e os Valores Éticos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA FFG  Fauna e Flora Galega 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Materia de libre configuración de centro 

SESIÓNS SEMANAIS 2 

 

 

 

 

 

 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

-Aprendemos a observar a natureza que nos rodea, descubrindo numerosas especies de fauna e flora que nos pasaban 

totalmente desapercibidas 

- Aprendemos especies de fauna e flora presentes en Galicia (autóctonas, endémicas, alóctonas, invasoras …) 

- Aprendemos a manexar instrumental e material propio dos naturalistas: telescopio, prismáticos, lupas, guías de campo …) 

- Aprendemos a analizar criticamente os conflitos home - natureza (caso do lobo por exemplo), engadindo un punto de 

vista científico ao cultural 

- Aprendemos a recolectar restos materiais de flora e fauna (sen danar nin molestar seres vivos nin o medio), clasificalos e 

conservalos correctamente 

- Aprendemos a elaborar e instalar estruturas beneficiosas para a fauna, (comedeiros por exemplo) 

- Aprendemos a sentir o benestar consecuencia do contacto coa natureza, e polo tanto a valorala e respectala 

 

 

 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- Especies de fauna e flora que podemos detectar directamente na nosa contorna 

- Especies de fauna e flora presentes en Galicia 

- Instrumentos e materiais propios dun naturalista 

- Especies de fauna e flora en conflito co home e a súa problemática: Invasoras, lobo, ... 

- Ética e lexislación ambiental (aspectos básicos e prácticos) 

- Natureza e saúde 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Metodoloxía eminentemente práctica. 

- Fotografar e identificar especies (ou indicios) da nosa contorna 

- Pequeno traballo audiovisual sobre unha árbore autóctona 



 - Uso de aplicacións informáticas específicas 

- Busca de información en medios variados, sendo obrigatorias as recollidas orais de xente da zona 

- Uso correcto de material de observación, guías e claves de identificación 

- Colaborar na realización das coleccións de restos de flora e fauna e na elaboración de estruturas beneficiosas para a 

fauna 

- Identificación das especies vistas na materia nunha proba de visu 

- Debates 

 

 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

Para estudos relacionados coa xestión, protección e conservación de especies de fauna e flora, e coa divulgación e 

sensibilización ambiental 

-Graos en Galicia: Bioloxía, Ciencias do mar, Ciencias ambientais, Enxeñaría forestal e do medio natural 

-FP Grao superior en Galicia: Paisaxismo e medio rural, Xestión forestal e do medio natural, Guía, información e asistencia 

turísticas, Animación sociocultural e turística 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) - Ningún 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

- Relacionada, só minimamente, con Bioloxía e as Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento didáctico de Lingua Francesa 

NOME DA MATERIA Francés 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º. 

DENOMINACIÓN Materia específica de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 2 hs. en 1º Bach 

 

 

 

 

 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

-Aprendemos francés dun xeito sinxelo e gradual. 
 

-A materia está concibida para achegarse ao idioma francés dende o galego e o castelán aproveitando os vínculos e a 

enorme semellanza entre os tres idiomas para realizar unha aprendizaxe simple e natural. – Dous cursos son suficiente 

para dar o salto ortográfico e ler, escribir, comprender e falar francés de xeito aceptable. - Paralelamente, achegámonos 

tamén á cultura francesa, á súa música, gastronomía, viaxes, cinema, etc. -A materia pretende servir de estímulo para o 

coñecemento de Francia, por extensión, do mundo da francófono (Bélxica, Suíza, Canadá e outros países de expresión 

francesa). 

 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 

–O estudo dunha lingua románica. Traballando a expresión e a comprensión da fala e escrita da lingua 
 

-Lectura e escritura do francés - Palabras e expresións da linguaxe común - Elementos culturais: música, lugares de 

interese, cinema... - A Francofonía: Bélxica, Suíza, Canadá e outros países africanos de expresión francesa... 

 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

-Metodoloxía eminentemente práctica. Trabállanse as destrezas básicas na aprendizaxe das linguas: comprensión do oral, 

comprensión da escrita, expresión oral e expresión escrita. Uso habitual de recursos audiovisuais: audicións, música, fil- 

mes, documentais... 

-Realización en grupo de sinxelos traballos audiovisuais 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? - A aprendizaxe de idiomas é un complemento moi útil para todos os estudos, actividades e profesións. 



 - O coñecemento do francés achéganos a un ámbito 212 millóns de francófonos en el mundo, de los cales aproximada- 

mente 72 millóns son falantes parciais, sendo a quinta lingua máis falada no mundo, o que permite abrir portas ao mundo 

académico e laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 

- Pondera 0.2 para: 
 

-Belas Artes, 

-Ciencias da Cultura e Difusión Cultural, 

-Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, 

-Español: Estudos Lingüísticos e Literarios, 

-Filoloxía Clásica, 

-Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, 

-Historia, 

- Historia da Arte, 

-Humanidades, 

-Información e Documentación, 

-Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios, 

- Lingua e Literatura Españolas, 

-Lingua e Literatura Galegas, 

-Lingua e Literatura Inglesas, 

-Linguas e Literaturas Modernas, 

-Linguas Estranxeiras, 

-Tradución e Interpretación, 

- Xeografía e Historia. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RELACIO- 

NADA? 

Directamente relacionada coas linguas e literatura estranxeiras de orixe latina. polos seus vínculos históricos e culturais. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Lingua galega e literatura 

NOME DA MATERIA Literatura galega do século XX e da actualidade 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Materia de libre configuración autonómica 

SESIÓNS SEMANAIS 2 

 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

Preséntanse contidos referentes á literatura do século XX e da actualidade. 

Mellórase na utilización de estratexias que axudarán na análise, na investigación e no desenvolvemento do xuízo crítico. 

Refórzase a expresión oral e escrita no comentario do feito artístico en xeral e literario en particular. 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 
Os contidos desta materia preséntanse agrupados en seis bloques: o primeiro "Aspectos comúns"; o segundo "Narrativa"; o terceiro "Poesía"; 

o cuarto "Teatro"; o quinto "Ensaio", e o sexto "A literatura e outras artes”. 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

A lectura será a actividade fundamental, de forma que se perciba como algo vivo, creativo e lúdico. 

Interpretación de manifestacións artísticas variadas, non só literarias. 

Visionado de películas e asistencia, de ser posible, a representación teatrais, para unha achega á relación existente entre o cinema e o teatro 

co proceso literario. 

Uso de fontes bibliográficas diversas, como dicionarios enciclopédicos, coleccións de literatura galega, enciclopedias da literatura en papel e 

online, revista Nós, coleccións de arte, libros de divulgación, libros de texto, vídeos en DVD ou na Rede con música, cine e documentarios 

coas correspondentes licenzas Creative Commons ou con permisos legais para a súa reprodución con fins educativos, páxinas web e blogues 

sobre aspectos literarios, históricos ou artísticos. 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS 

ME É ÚTIL? 

Todas as Filoloxías, Filosofía, Historia e Historia da Arte e calquera ciclo ou carreira universitaria que precise dunha contextualización cultura 

e unha visión xeral do panorama creativo do ámbito xeográfico máis próximo e, a partir do cal, é posible achegarse aos fenómenos artísticos 

de Europa, e en xeral do mundo occidental, do s. XX e da actualidade. 

Tamén o pode estar con outros ámbitos do saber que teñan como obxectivo unha análise crítica da realidade como o Xornalismo. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS 

ESTÁ RELACIONADA? 

Directamente vinculada coa Lingua e literatura galegas e tamén coas outras literaturas que poidan impartirse neste centro (Lingua e literatura 

castelá, Literatura universal ...) así como con Historia da Arte, mesmo con disciplinas relacionadas coa creatividade. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS 

NOME DA MATERIA MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS. (MEN) 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

 

DENOMINACIÓN 
Materia de libre configuración autonómica. 

Moi importante como complemento do currículo de calquera modalidade. 

SESIÓNS SEMANAIS 2 sesións 

 

 

 

 

 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

A Estatística ocúpase da recolección, agrupación, presentación, análise e interpretación de datos. A materia de MEN é o 

complemento perfecto para completar o currículo do alumnado de ciencias e ciencias sociais. A meirande parte dos graos e 

ciclos superiores traballan coa estatística e a probabilidade na meirande das materias. Os graos de ciencias da saúde 

ponderan a materia de Matemáticas II en maior medida pero a estatística está moi presente na rama sanitaria, polo tanto 

para completar as matemáticas no eido estatístico e da probabilidade, métodos numéricos é a materia máis adecuada onde 

aprenderás a afondar na análise e interpretación de datos necesarios e nos estudos de epidemioloxía. Na medicina, 

enfermería , ciencias do deporte e psicoloxía a estatística ten unha gran importancia xa que posúe numerosas vantaxes, 

por exemplo pódenos axudar a coñecer as problemáticas presentes nunha comunidade, os factores de risco ou 

predisposición a certas patoloxías e pode ser moi útil á hora de buscar unha resposta a esta, ou ao tratar de educar para 

evitalas en futuras ocasións. 

CALES SON OS CONTIDOS? Mostraxe. Estatística inferencial.Programación lineal. Probabilidade. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Pequenos grupos onde o alumnado é o principal partícipe que constrúe diariamente a materia. Poderíase elaborar un 

proxecto estatístico onde se traballarían a totalidade dos contidos da materia. Se o grupo é pequeno valoraríase a 

posibilidade de facer tarefas e proxectos de onde se deduciría a nota trimestral e final. 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
Para todos os graos da rama de ciencias, ciencias da saúde, enxeñarías, ciencias do deporte, ciencias sociais e xurídicas e 

para todos os ciclos formativos das ramas sanitarias, deportivas e sociosanitarias. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) As materias de libre configuración non poderán, complementan o currículo. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Matemáticas, matemáticas aplicadas, economía, xeografía.. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Filosofía 

NOME DA MATERIA Psicoloxía 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 

 

 

 

 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Identificar as bases que guían o comportamento humano, tanto a nivel individual como social 

- Recoñecer as escolas psicolóxicas máis relevantes dentro da historia da disciplina 

- Familiarizarse coas diversas metodoloxías que utiliza a psicoloxía na súa práctica 

- Entender as bases fisiolóxicas que condicionan o noso comportamento 

- Coñecer como funcionan os procesos de atención e memoria, así como os mecanismos de aprendizaxe no ser 

humano 

- Desenvolver a intelixencia emocional 

- Entender o funcionamentos dos grandes grupos nas sociedades actuais 

 

 

 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- A psicoloxía como ciencia 

- Fundamentos biolóxicos da conduta 

- A percepción, a atención e a memoria 

- A aprendizaxe, a intelixencia e o pensamento 

- A motivación, a personalidade e a afectividade 

- Psicoloxía social e das organizacións 

 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

A metodoloxía de traballo é eminentemente práctica. Está baseada na realización de traballos, mediante os cales 

procurarase afianzar os coñecementos adquiridos. 

Para iso, o uso de material audiovisual será habitual 

Xunto con isto, fomentarase o debate sobre das diversas cuestións que se traballen na aula 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
Ademais de axudar á formación integral da persoa, a psicoloxía proporciónanos uns inestimables coñecementos que 

resultan de utilidade en diversos ámbitos: 



 - Ciencias da saúde: enfermaría, fisioterapia, medicina, psicoloxía, etc. 

- Ciencias sociais: dereito, socioloxía, educación infantil e primaria, pedagoxía, filosofía, etc. 

-PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

- Atópase en relación directa coa filosofía, no tocante ó intento de comprensión do ser humano 

- Coa bioloxía, en tanto se estudan os fundamentos biolóxicos da conduta humana 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO RELIXIÓN CATÓLICA 

NOME DA MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

ETAPA BACHARELATO 

CURSO 2 º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

Apréndese a coñecer ao ser humano, e cómo as súas dimensións son imprescindibles para o desenvolvemento humano e 

tecnolóxico; e como as ensinanzas da Igrexa serven para desenvolver a humanización das relacións laborais, sociais e 

económicas da humanidade. 

 

 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

• Comprender que é o ser humano, a súa dimensión comunitaria, e a súa apertura cara a Deus. 

• A Doutrina Social da Igrexa (DSI), un camiño por onde transitar: a dignidade humana, o traballo, a economía, as 

relacións internacionais, etc. 

• A humanización da ciencia e a técnica. 

• A relixión cristiá católica como a chamada á civilización do amor. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
Búsqueda de información en internet sobre textos, personaxes, documentos, etc. que traballaron nas diferentes ciencias e 

a súa relación co pensamento cristián. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Para comprender o valor e a humanización das novas tecnoloxías e o seu uso responsable. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con todas, especialmente coas materias de ciencias sociais, filosofía, ciencias, e tecnoloxía. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Filosofía 

NOME DA MATERIA Valores a través do cine en inglés 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Libre configuración de centro 

SESIÓNS SEMANAIS 1 sesión 

 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 
Apréndese a pensar a identidade, a decisión e a acción humana a través dunha análise do desexo tal e como se nos 

presenta na linguaxe cinematográfica. As sesións son metade en inglés metade en galego. Trátase dunha sección bilingüe. 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 
A imaxe cinematográfica e o seu significado, a ética como reflexión filosófica sobre o feito moral, os aspectos éticos, 

estéticos e simbólicos da linguaxe cinematográfica. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
Realización dunha curtametraxe, exposicións orais, ensaios individuais, visionado de fragmentos cinematográficos, 

reflexión e debate filosófico. 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
Para todos aqueles que requiran dunha conciencia crítica, creatividade e capacidade de traballo en equipo. O feito de 

tratarse dunha sección bilingüe, serve para reforzar o dominio da lingua inglesa. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) Para ningún. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Filosofía, Psicoloxía, Historia da Filosofía, Historia da arte, Antropoloxía, Literatura Universal, etc. 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Música 

NOME DA MATERIA Historia da música e a danza 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Libre configuración de centro 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 

 

 

 

 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Analizaremos os aspectos musicais máis importantes nas diferentes épocas históricas. 

- Tocaremos con instrumentos de placas, coa frauta e con instrumentos de pequena percusión temas musicais de diferentes 

épocas históricas. 

- Cantaremos en coro diferentes temas de distintos períodos da historia da música. 

- Coñeceremos as características musicais e os autores máis representativos dos diferentes períodos da historia da música. 

- Realizaremos audicións activas de diferentes obras musicais. 

- Interpretaremos coreografías de danzas históricas, folclóricas e de salón. 

- Realizaremos traballos individuais e grupais de distintos aspectos histórico-musicais. 

 

 

 

 

 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia desenvólvese en base aos seguintes bloques de contido: 
 

 
- Percepción, análise e documentación. 

- A música e a danza da Antigüidade á Idade Media. 

- O Renacemento. 

- O Barroco. 

- O Clasicismo. 

- O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo. 

- Primeiras tendencias modernas. 



 - Música e danza na segunda metade do S.XX. 

- A música tradicional no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Seguiranse os seguintes principios metodolóxicos: 

- Promover a unidade de teoría e práctica. 

- Promover a participación activa do alumnado na aula nun ambiente de intercambio, colaboración e interacción. 

- Fomentar a creatividade do alumnado. 

- Potenciar a socialización, ademais de favorecer as relacións no grupo e o traballo de equipo. 

- Partir dos coñecementos previos do alumnado e desenvolver os contidos de forma estruturada e coherente. 

- Propiciar situacións que sexan motivadoras para o alumnado ou que favorezan a motivación que sente de forma 

natural ante o fenómeno musical. 

- A premisa inicial e ineludible na nosa metodoloxía é o feito inherente á materia en si. Unha materia cotiá ao 

alumnado. Trátase de enriquecer, “depurar” e proporcionar criterios de análise, dos seus propios gustos. 

Debemos ter presente que a nosa materia é a arte máis presente, dun xeito ou outro, na vida dos nosos alumnos. 

 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

É unha materia útil para estudos artísticos en xeral e máis concretamente para aqueles relacionados coa música, 

como poden ser os estudos de Conservatorio, a Musicoloxía, Maxisterio musical... Tamén é útil para ciclos relacionados co 

lecer e o tempo libre, as actividades lúdicas e deportivas e todas as especialidades de Maxisterio. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Está relacionada coas ensinanzas artísticas e creativas, como pode ser a Linguaxe plástica e visual ou a Historia da 

arte, coa materia de Educación física (xa que interpretamos coreografías), coas Matemáticas (posto que a linguaxe musical é 

unha linguaxe artística pero tamén matemática) e con todas as materias relacionadas coa Historia e os Valores Éticos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Filosofía 

NOME DA MATERIA Ética e filosofía do dereito 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Libre configuración autonómica 

SESIÓNS SEMANAIS  

 

 

 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Recoñecer os diversos tipos de relación existentes entre os ámbitos da normativa moral e da legal. 

- Adentrarse, dende unha postura crítica, na abordaxe filosófica dos diversos códigos normativos que regulan a conduta 

humana. 

- Familiarizarse coa problemática ética, a través de textos dos pensadores máis sobranceiros neste eido. 

- Familiarizarse coa perenne reflexión filosófica no tocante ó fenómeno legal, permitíndonos comprendelo dende unha 

perspectiva integral. 

 

 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

- A ética como reflexión filosófica sobre o feito moral 

- A ética prescritiva. O problema do ben moral 

- O dereito 

- A xustiza, a democracia e os dereitos humanos como puntos de encontro da ética, a filosofía do dereito e a filosofía 

política 

 

 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

A metodoloxía de traballo está baseada en criterios teórico-prácticos. Está baseada na realización de traballos, mediante 

os cales procurarase afianzar os coñecementos adquiridos. Entre eles destaca a promoción do debate entre o alumnado, 

co fin de desenrolar a práctica da reflexión racional. 

Para iso, o uso de material audiovisual será habitual no desenrolo das aulas 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

O estudo de diversas reflexións de carácter filosófico referidas á normativa moral e legal nos fornece de toda unha serie 

de coñecementos que resultan de utilidade en diversos ámbitos, nomeadamente o das ciencias sociais: dereito, filosofía, 

socioloxía, historia etc. 

-PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  



 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

- Atópase en relación directa coa filosofía, en tanto disciplina que afronta o estudo global do fenómeno normativo da nosa 

conduta, en tanto individuos pertencentes a unha sociedade determinada 

- Coa historia, pois permítenos coñecer diversas concepcións legais e morais que se foron sucedendo ó longo do tempo, e 

a súa conexión cos períodos históricos nos que aconteceron. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEBUXO 

NOME DA MATERIA DEBUXO ARTÍSTICO II 

ETAPA BAC 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA 

SESIÓNS SEMANAIS 3 horas 

 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 
Apréndese a ler, a interpretar e executar imaxes visuais e audiovisuais. A apreciar a arte e a crear arte. 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 
Sintaxe visual, Composición, Perspectiva, Representación do corpo humano, Técnicas de expresividade plástica 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Exercicios prácticos en diferentes superficies e con diferentes técnicas. Debuxo do natural. Interpretación de 

obras de arte. E en determinados casos, realización de proxectos educativos. 

 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

Ten múltiples saídas: Arquitectura, calquera especialidade que implique Deseño (gráfico, téxtil, mobles, 
industrial…) e deseño audiovisual (fotografía, vídeo, publicidade…) 

 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 
Non pondera, xa que non teñen probas desta materia. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RELA- 

CIONADA? 

Con case todas é unha das materias máis transversais. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEBUXO 

NOME DA MATERIA DEBUXO TÉCNICO II 

ETAPA BAC 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Troncal de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 4 horas 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Ler , interpretar e executar calquera plano ou debuxo técnico. 

CALES SON OS CONTIDOS? Debuxo Xeométrico, Sistemas de Representación (Diédrico, Axonométrico, Cónico, Acotado), Debuxo 

Industrial. Deseño asistido por ordenador ACAD. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Explicacións teóricas mesturadas con exercicios prácticos (láminas). Exames. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É 

ÚTIL? 

Calquera carreira ou FP técnica. Arquitectura. Enxeñaría Industrial. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) Para tecnolóxico. Os exames de selectividade ponderan o dobre. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RE- 

LACIONADA? 

Especialmente coas tecnoloxías e as TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
 

TECNOLOXÍA 

NOME DA MATERIA 
 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

ETAPA 
 

BAC. 

CURSO 
 

2º Bac 

DENOMINACIÓN 
 

Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 
 

3 hora 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 
 

Materia na que se presentan os distintos tipos de coñecementos  que se estudan nas enxeñarías. 

CALES SON OS CONTIDOS? Estudaremos os materiais, os ensaios tecnolóxicos, as máquinas e o seu funcionamento. Os sistemas automáticos e de 
control, electrónica analóxica e dixital. Circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Se pretende ensinar distintas áreas de coñecementos relacionadas coas enxeñarías dende un punto de vista técnico e 
práctico de cara a que a escolla que fagan de estudos posteriores sexa a máis axeitada as súas inquedanzas.  

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
 

Calquera enxeñaría, arquitectura… 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 
 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

 

Está relacionado con contidos que estudarán en matemáticas, física e química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
 

TECNOLOXÍA 

NOME DA MATERIA TIC II  (TECNOLOXÍA DA 
INFORMACIÓN E 

COMUNICACIÓN II) 

ETAPA 
 

BAC 

CURSO 
 

2º Bac  

DENOMINACIÓN 
 

Optativa 

SESIÓNS SEMANAIS 
 

3 horas  

QUE SE APRENDE (A FACER)? O manexo dun ordenador dende o punto de vista da seguridade, tamén a configuración de redes, avánzase nos contidos 
referidos a programación e edición de páxinas WEB e Blogs. 

CALES SON OS CONTIDOS? 
 

Seguridade en Internet, redes, programación, blogs e edición de páxinas WEB. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Traballaremos por proxectos. Explícase o funcionamento teórico inicial pero o antes  posible comezan a traballar cos 
equipos informáticos.  

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
 

Os contidos desta materia son necesario para calquera estudo, sendo especialmente necesarios nos estudos técnicos. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 
 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO FRANCÉS 

NOME DA MATERIA PREPARACIÓN DO DELF 

ETAPA BAC 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Libre configuración 

SESIÓNS SEMANAIS 2 horas 

QUE SE APRENDE (A FACER)? O Consello de Europa estableceu para todas as linguas e para todo o alumnado, elementos comúns que 

deben alcanzarse en cada unha das etapas de aprendizaxe dunha lingua. Ditas etapas de aprendizaxe –

niveis- definíronse da seguinte forma (Marco Europeo Común de Referencia para las Linguas). 

O DELF (Diplôme d’études en langue française) é un diploma oficial sen vencemento expedido polo 
Ministerio de Educación de Francia. Os seus catro diplomas (DELF A1, DELF A2, DELF B1 e DELF B2) son 
independentes os uns dos outros. 
 

CALES SON OS CONTIDOS? Contidos gramaticais: 

Os contidos gramaticais que se describen a continuación son meramente 

orientativos, e non contemplan a totalidade dos contidos que se podan exixir 

para este nivel. 

Tempos verbais. 

Formas afirmativa, interrogativa e negativa. 

Singular e plural de nomes e adxectivos regulares e irregulares  

Pronomes directos e indirectos 

Pronomes “y” / “en”  

Dobres pronomes  

Comparativo e superlativo 

Uso dos artigos definidos, indefinidos e partitivos  

Adxectivos e pronomes posesivos, demostrativos e indefinidos  

http://www.francofilo.com/guia-delf-a1/
http://www.francofilo.com/guia-delf-a1/
http://www.francofilo.com/guia-delf-b2/


Pronomes interrogativos e relativos 

Conectores temporais e outros marcadores discursivos.  

Voz pasiva 

Estilo indirecto  

Forma impersoal 

Ser capaz de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar se tratan sobre 

cuestións que lle son coñecidas, xa sexa en situacións de traballo, de estudo ou de lecer.  

Sabe desenvolverse na maior parte das situacións que poden xurdir durante unha viaxe por zonas 

onde se utiliza a lingua. 

É capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son familiares o nos que ten un 

interese persoal. 

Pode describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como xustificar brevemente 

as súas opinións ou explicar os seus plans. 

 

Obxectivos específicos 

Comprensión oral: 

Comprender as principais ideas dun discurso claro e en lingua estándar que trate temas cotiás relativos 

ao traballo, a escola o tempo de lecer, incluíndo breves narracións e identificando tanto a mensaxe 

xeral como os detalles específicos, sempre que discurso estea articulado con claridade e con un acento 

normal. 

Expresión oral: 

Comunicarse con razoable fluidez e con certa seguridade tanto en asuntos que son habituais 

(familia, afeccións, traballo, viaxes, feitos de actualidade, etc.) como nos pouco habituais, incluíndo 

temas más abstractos e culturais como poden ser películas, libros, música, etc. 

Intercambiar, comprobar e confirmar informacións en situacións menos correntes e explicando o motivo 
dun problema. 

Comprensión escrita: 

Ler textos sinxelos sobre feitos concretos que tratan sobre temas relacionados con súa 

especialidade cun nivel de comprensión satisfactorio. 



Expresión escrita: 

Escribir textos sinxelos e relacionados sobre unha serie de temas cotiás dentro do seu campo de 

interese enlazando unha serie de distintos elementos breves nunha secuencia lineal (descrición de 

sentimentos e reaccións, narración de feitos determinados como, por exemplo, unha viaxe recente, 

real ou imaxinada, etc.). Escribir informes breves en formato convencional con información persoal 

(por exemplo, un currículo vitae) ou sobre feitos habituais e os motivos de certas accións. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO A metodoloxía de traballo é práctica. Traballaremos as 4 competencias. 

 Comprensión oral (Compréhension de l’oral) 

 Compresión escrita(Compréhension des écrits) 

 Produción escrita (Productión écrite) 

 Produción oral (Production orale) 

 Ao longo do curso, mediante a realización de tarefas comunicativas en situacións reais o semi-
reais, o estudante adquirirá competencias de comunicación oral e escrita. No referido aos 
contidos gramaticais, a partir da observación individual e/o colectiva, o/a estudante descubrirá e 
comprenderá as estruturas gramaticais básicas da lingua francesa que logo aplicará na produción 
persoal tanto falada como escrita. En todos os cursos, ademais dos novos contidos gramaticais, 
afianzaranse sempre os coñecementos gramaticais adquiridos en cursos anteriores. No referido ao 
léxico, o/a estudante, a partir de documentos orais o escritos relacionados con seu entorno e os 
seus centros de interese, entrará en contacto co vocabulario e expresións francesas que logo 
sistematizará e aplicará a través de diferentes actividades individuais ou en grupo No referido aos 
contidos fonéticos, a través do uso xeneralizado do francés na aula e de diferentes tipos de 
documentos sonoros (cancións, podcast, pequenas secuencias de vídeo, etc.) e mediante 
diferentes tipos de exercicios específicos, o/a estudante será levado/a a recoñecer e reproducir no 
contexto algúns dos fonemas propios da lingua francesa. Ao longo de todo os curso farase fincapé 
nas dificultades que poda encontrar un galego falante en contacto coa lingua francesa, collendo 
cada vez maior peso a fonética na avaliación oral segundo o nivel de aprendizaxe. A hora de 
escoitar e ler, traballarase con textos reais referidos ao entorno inmediato e cotiá do alumnado. A 
hora de falar e escribir, e grazas as ferramentas adquiridas (gramática, vocabulario), o/a estudante 
levará a cabo de forma autónoma unha tarefa global complexa proposta polo profesor/a e na que 
poñerá en práctica a comprensión, a produción e la interacción. Ao longo de todo o curso, o/a 
estudante deberá interactuar con seus compañeiros/as en diferentes situacións de forma creativa 
e lúdica. 



PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É 

ÚTIL? 

O alumnado que chega á universidade con un B1/B2 terá as seguintes vantaxes: 
1. TITULO DE GRAO: terá xa superada a materia obrigatoria que todo estudante debe cursar para obter o 

GRAO: un B1/B2 en calquera lingua. Na Universidade non reciben clases de linguas, pero para expedir 
o título é necesario un B1/B2 nunha lingua estranxeira. 
 

2. CONVALIDACIÓN DE LIBRE CONFIGURACIÓN: o Diploma DELF é validado a partir do 2º curso por 
materias de libre configuración, B1 serían 3 créditos e B2, 6. Dependendo das carreiras e das 
Universidades poden chegar ata 8e 10 créditos respectivamente. 

 

3. ERASMUS +: para poder ir a algún pais como ERASMUS+ necesitan unha certificación que acredite o 
coñecemento da lingua do país, ou ben facer un exame que propón a Universidade. Se xa dispoñen do 
DELF B1 ou B2, estarán eximidos de realizar as mencionadas probas. 

 
PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) Belas Artes, Ciencias da Cultura e Difusión Cultural, Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, Español: 

Estudos Lingüísticos e Literarios, Filoloxía Clásica, Filosofía, Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e 

Literarios, Historia. Historia da Arte. 

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios, Lingua e Literatura Españolas, Lingua e Literatura Galegas, Lingua 
e Literatura Inglesas, Linguas e Literaturas Modernas, Linguas Estranxeiras, Tradución e Interpretación, 
Xeografía e Historia, Xestión Dixital da Información e Documentación, Administración e Dirección de 
Empresas , Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Ciencia Política e da Administración, Ciencias 
Empresariais, Comercio, Comunicación Audiovisual, Creación Dixital, Animación e Videoxogos. 
Criminoloxía, Dereito, Dirección e Xestión Pública, Economía. Educación Infantil, Educación Primaria. 
Educación Social, Mestre en Educación Infantil. Mestre en Educación Primaria, Pedagoxía, Publicidade e 
Relacións Públicas, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Socioloxía, Traballo Social. Turismo, Xeografía 
e Ordenación do Territorio, Xestión Industrial de Moda. Xornalismo 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ RE- 

LACIONADA? 

Con todas as linguas románicas (Castelán, galego,…) 

 


