
 

 

1º curso Bacharelato de ciencias 
 

Bioloxía e Xeoloxía  

Cultura científica  

Física e Química  

Matemáticas I 

Técnicas experimentais 

Antropoloxía 

Anatomía aplicada  

Baile Moderno I  

Artes escénicas  

Francés 

Linguaxe e práctica musical 

Relixión 

Debuxo artístico I  

Debuxo técnico I  

Tecnoloxía industrial I  

TIC I 

Preparación do DELF  

 Coeducación para o século XXI 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA Bioloxía e Xeoloxía 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Troncal de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 4 

 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Adquírese formación científica que permite entender e tomar decisións responsables nos, cada vez máis frecuentes, 

asuntos científicos de importancia vital na sociedade 

-Adquírense destrezas básicas de traballo no laboratorio 

- Apréndese a identificar e describir tecidos, órganos, funcións biolóxicas, sistemas, taxóns, adaptacións, procesos 

evolutivos, biodiversidade, biomas, … 

-Apréndese a interpretar perfís topográficos e mapas e cortes xeolóxicos. Identificar e describir rochas e minerais, e 

interpretar os métodos de estudo da Terra 

 
 
 
 
 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

- Os seres vivos: composición e función.  

- A organización celular. 

- Histoloxía. 

- A biodiversidade 

- As plantas: as súas funcións e adaptacións ao medio.  

- Os animais e as súas adaptacións ao medio 

- Estrutura e composición da Terra 

- Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

- Historia da Terra 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- Tratamento teórico de cada tema 

- Exercicios prácticos de cada tema 

- Traballo e exposición en grupo 



 - Prácticas de laboratorio 

 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

- Proporciona os coñecementos básicos para afrontar as materias de Bioloxía e Xeoloxía, ambas optativas en 2º de 

Bacharelato 

-Dirixida o alumnos interesados en estudos superiores relacionados coa Medicina, Enfermería, Veterinaria, Ciencias do  

Mar, Bioloxía, Xeoloxía, Ciencias Ambientais, etc… 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con Cultura Científica e Anatomía Aplicada 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA CC  Cultura Científica 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Optativa 

SESIÓNS SEMANAIS 2 

 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Adquírese formación científica que permite entender e tomar decisións responsables nos, cada vez máis frecuentes, 

asuntos científicos de importancia vital na sociedade 

-Adquírense destrezas básicas de laboratorio e de informática 

- Fomenta a vocación científica 

 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

- A Terra e a vida 

- Avances en biomedicina 

- A revolución xenética 

- Tecnoloxías de información e comunicación 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

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

- Parte práctica experimental de laboratorio ou de aplicación informática 

- Realización e exposición de traballos en relación ós contidos, preferentemente en grupos de traballo 

 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

- Proporciona coñecementos que axudan na comprensión de materias de 2º de bacharelato como Bioloxía, Xeoloxía ou 

Tecnoloxías da información e a comunicación 

- Dirixida o alumnos interesados en estudos superiores relacionados coa Medicina, Enfermería, Veterinaria, Ciencias do 

Mar, Bioloxía, Xeoloxía, Ciencias Ambientais, e enxeñarías relacionadas coas telecomunicacións e a informática, etc 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

 

- Coa Bioloxía e Xeoloxía, Anatomía Aplicada e con Tecnoloxías de información e comunicación (1º BAC) 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Física e Química 

NOME DA MATERIA Física e Química 

ETAPA BACHARELATO 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia de opción dentro do bloque de materias troncais 

SESIÓN SEMANAS 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

A Física e a Química son dúas ciencias que explican os fenómenos que ocorren no mundo que nos rodea e en nós mesmos. 

En 1º de BACHARELATO, achegarémonos ao coñecemento dalgúns deses fenómenos, dende:  

- A observación, experimentación e análise dos resultados de probas científicas: a partir das preguntas que nos facemos ao 

observar o mundo que nos rodea, a ciencia pode responder e explicar cientificamente fenómenos físicos equímicos. 

- A profundización no estudo das leis fundamentais da química e das disolucións, xa que é neste medio onde teñen lugar a maior 

parte dos cambios químicos. 

- O estudo dos cambios químicos e a relación cuantitativa entre as diferentes substancias que participan nunha reacción 

química. 

- A análise da enerxía posta en xogo en calquera cambio químico. 

- A ampliación no estudo do movemento e das causas que o provocan: as forzas. 

- O estudo das interaccións fundamentais da natureza: todo o que ocorre ao noso arredor se explica mediante unhainteracción. 

 
 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia divídese en oito bloques de contidos:  

- A actividade científica 

- Aspectos cuantitativos da química 

- Reaccións químicas. 

- Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas. 

- Química do carbono 

- Cinemática 

- Dinámica 



 - Enerxía 

 

 
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, Física, Matemáticas, Bioloxía, Ciencias do Mar…),de 

Ciencias da Saúde (Medicina, Enfermaría, Farmacia, Fisioterapia, Veterinaria, Odontoloxía,….), de Enxeñaría e Arquitectura 

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

CON QUÉ OUTRAS MATERIAS SE 

RELACIONA? 

Coa Bioloxía, no ámbito da bioquímica e coa Tecnoloxía, no ámbito das máquinas e sistemas, materiais e procedementos de 

fabricación e recursos enerxéticos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS 

NOME DA MATERIA MATEMÁTICAS I 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

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

bacharelato unha vez elixida a modalidade de Ciencias. 

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 ANÁLISIS.-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 Física e Química 

NOME DA MATERIA Técnicas Experimentais 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia de libre configuración de centro 

SESIÓN SEMANAIS 1 

 
 
 
 
 

QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

- Mellorar a aprendizaxe das ciencias, poñendo de manifesto a súa conexión con múltiples aspectos da realidade e as súas 

aportacións á mellora nas condicións de vida. 

- Familiarizarse co manexo do instrumental do laboratorio. 

- Realizar os traballos de laboratorio con limpeza e orde, respectando as normas de seguridade. 

- Elaborar e presentar informes, tanto de forma oral como escrita, sobre os traballos realizados, utilizando con corrección e 

claridade a linguaxe natural e a linguaxe utilizada na actividade científica (fórmulas, debuxos, táboas...). 

- Colaborar na planificación e execución de traballos en equipo, con independencia do criterio e respecto cara osdemais. 

 
 
 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

Nesta materia desenvólvense contidos relacionados coa: 

- Aprendizaxe de estratexias de investigación e desenvolvemento da capacidade para resolver problemas. 

- Adquisición de destrezas técnicas no manexo do instrumental de laboratorio. 

- Desenvolvemento de actitudes que favorecen a investigación e a resolución de problemas. 

- Desenvolvemento de actitudes relativas ao carácter social do coñecemento. 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

O desenvolvemento das clases é fundamentalmente de carácter práctico; é dicir, consiste na realización de actividades experimentais no 

laboratorio, que permiten a posibilidade de aprender contidos científicos dende un punto de vista experimental e global. 

 
PARA QUÉ ESTUDOS É ÚTIL? 

A materia Técnicas Experimentais é útil no Bacharelato de Ciencias, posto que mellora a aprendizaxe das Ciencias, poñendo de 

manifesto a súa conexión con múltiples aspectos da realidade e as súas aportacións á mellora nas condicións de vida. 

CON QUÉ OUTRAS MATERIAS SE 
RELACIONA? 

Coa Física e Química, xa que se deseñarán ensaios que permitirán a achega experimental a contidos de dita materia. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Filosofía 

NOME DA MATERIA   Antropoloxía  

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia de libre configuración autonómica 

SESIÓNS SEMANAIS 2 

 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Recoñecer a importancia da dimensión cultural no ser humano 

- Identificar as diversas formas de parentesco e de organización social presentes en todo grupo humano 

- Valorar a importancia da diversidade cultural, dentro dun mundo global, mediante o coñecemento de tradicións afastadas da nosa 

realidade cultural 

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

- Valorar a importancia das diversas manifestacións culturais características da tradición galega 

 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- A antropoloxía como saber 

- Antropoloxía física: hominización e humanización 

- Antropoloxía cultural 

- Antropoloxía social 

- Antropoloxía filosófica 

 
 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

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

coñecementos adquiridos. Entre eles destaca a aplicación dos métodos de estudo antropolóxicos, como o traballo de campo, á realidade 

cultural máis próxima a nós, a galega. 

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

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 antropoloxía proporciónanos uns inestimables coñecementos que resultan de 

utilidade en diversos ámbitos, nomeadamente o das ciencias sociais: dereito, socioloxía, historia, economía, arte, 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 estuda os fundamentos biolóxicos característicos do ser humano 

- Coa historia, pois estuda as diversas formas de organización política que as sociedades humanas foron adoptando no transcurso do tempo 

- Coa economía, en tanto a antropoloxía se preocupa por coñecer os modelos produtivos característicos das diversas formacións sociais 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento didáctico de Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA Anatomía aplicada 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia específica 

SESIÓNS SEMANAIS 3 h 

 
 
 
 

 
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. 

- A materia de anatomía aplicada achega uns coñecementos científicos que permiten comprender o corpo humano 

e a motricidade humana en relación coa saúde e coas manifestacións artísticas 

- Anatomía aplicada abrangue as estruturas e funcións 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 eregulación. 

Abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización da enerxía 

 
 
 
 
 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia está estruturada en oito bloques de contidos:  

- As características do movemento 

- Organización básica do corpo humano 

- O sistema locomotor 

- O sistema cardiopulmonar 

- O sistema de achega e utilización de enerxía 

- Os sistemas de coordinación e de regulación 

- Expresión e comunicación corporal 

- Elementos comúns 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- O desenvolvementos das clases consta dunha parte de explicación teórica que vai acompañada da proxección de 

numerosas imaxes ao tratarse dunha materia moi descritiva. 



 - Ao mesmo tempo, o alumno precisa entender o funcionamento da anatomía humana e precisa, xa que logo, da 

comprensión da fisioloxía dos órganos estudados. para iso valémonos da proxección de vídeos e documentais 

explicativos. 

 

- O estudo das enfermidades e lesións que afectan ao corpo humano constitúen unha parte importante do transcurso das 

clases desta materia pois, en moitas ocasións, comprendemos mellor o funcionamento dos procesos fisiolóxicos 

precisamente cando estes experimentan erros ou anomalías. en relación con este aspecto da materia, os alumnos 

desenvolven traballos de investigación e presentan as súas conclusións e descubrimentos ao resto do grupo-clase. 

 

- Simultaneamente, procúrase deixar tempo para as discusións de carácter científico, para as aportacións persoais e 

inquedanzas relacionadas con diferentes aspectos da materia, para a resolucións de exercicios e casos prácticos e para a 

execución de prácticas de laboratorio tales como disección e observación de órganos 

 
 
 
 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

- Os coñecementos adquiridos na materia de anatomía aplicada 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, biotecnoloxía, ciencias do mar), de ciencias da 

saúde (enfermería, farmacia, fisioterapia, medicina, veterinaria, odontoloxía, psicoloxía….), de enxeñaría (enxeñaría 

biomédica),de ciencias sociais (ciencias da actividade física e do deporte, educación infantil e primaria, educación 

social,pedagoxía,mestre en educación infantil e primaria) 

 
 

 
CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

- Relacionada amplamente coa bioloxía animal en canto a que describe e explica o deseño e funcionamento dun animal 

superior como é o ser humano, e permite extrapolar estes coñecementos a outros grupos animais.  

-relacionada amplamente coa química no ámbito da química da vida e a bioquímica ( metabolismo e necesidades 

enerxéticas das células dun ser vivo) 

-relacionada coas ciencias da terra e do medioambiente no ámbito da relación entre os seres humanos e o ambiente que 

os rodea (do que extraen nutrientes, enerxía e do que obteñen condicións óptimas para a súa supervivencia)  



 - relacionada coa cultura científica en canto a que as persoas deberían dispoñer duns coñecementos básicos da súa 

anatomía e fisioloxía que formen parte da súa cultura xeral e que lles permitan comunicarse adecuadamente con 

profesionais da saúde ao longo da súa vida e tomar conciencia plena de como os hábitos de vida determinan a saúde das 

persoas. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento didáctico de Música 

NOME DA MATERIA Baile Moderno I 

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 ecoherente. 



 - 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 

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 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 Departamento didáctico de Lingua Castelá e Literatura 

NOME DA MATERIA Artes escénicas 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Libre configuración 

SESIÓNS SEMANAIS 2 h 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Incidir na formación humanista e art ística. 
- Valorar positivamente as artes escénicas como unha forma de lecer, tanto na recepción como na 

creación, ou como unha vía futura de especialización profesional. 
- Comprender a importancia da danza, do teatro e doutras artes escénicas en situacións e contextos 

diversos (actos da vida cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc.). 

- Aplicar as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación dun repertorio variado de 
teatro en grupo, incorporando a expresión xestual, oral e cinética, e desenvolvendo unha part itura 
escénica. 

- Teatralizar textos non dramáticos (poemas, relatos, cancións, imaxes, noticias, etc.) 

- Adoptar diferentes roles teatrais (autor, actor, e scenógrafo, crítico). 

- Velar polas calidades técnicas e estéticas da representación para conseguir un resultado aceptable. 

 
 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- Repaso cronolóxico polas diferentes formas de teatro desde as súas orixes ata os nosos días. 
- A orixe máxica e ritual do teatro. 
- Relacións entre teatro e relixión ao longo da historia en diferentes culturas. 
- A traxedia grega: 
- Lectura e comentario de Edipo Rei, de Sófocles.  
- Actividade de creación: 
- Xeración dun texto teatral tráxico. 
- Deseño da escenificación do texto creado. 
- O concepto aristotélico de mímese. 
- O teatro e as súas relacións co “real”. 
- O teatro coma instrumento de crítica social. 



 - O teatro realista: 
- Lectura e comentario de Casa de bonecas, de Henrik Ibsen. 
- Actividade de creación: 

- Xeración dun texto teatral realista. 
- Deseño da escenificación do texto creado. 
- Poesía, teatro e humor. 
- As vangardas e o teatro da modernidade. 

- O teatro do absurdo: 
- Lectura e comentario de A cantante calva, de Eugène Ionesco. 
- Actividade de creación: 
- Xeración dun texto teatral absurdo. 
- Deseño da escenificación do texto creado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- As estratexias específicas propias da dramatización están baseadas na concepción do obradoiro como un espazo 
de creación, reflexión e intercambio de ideas. 

- O modelo de obradoiro que propoñemos baséase sobre catro variables: as fases do proceso creativo,  o 
proceso de representación artística e os momentos da clase ou obradoiro didáctico. 

- Actividades de improvisación e exploración: 

- Lectura de obras e fragmentos significativos. 

- -Comentario de textos ou como preparación a unha posible posta en escena. 

- Asistencia a representacións: a mellor forma de iniciar o alumnado na linguaxe teatral. 

- Fomento do espírito crítico. 

- Actividades interdisciplinares previas ou a continuación da asistencia a unha representación 

- Posta en escena (montaxe dunha obra teatral). 

- Creación e recreación: a escrita permite ao alumnado traballar un tema e desenvolvelo coa axuda da 
linguaxe teatral. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 
É útil para todo o alumnado. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con todas as materias. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento didáctico de Lingua Francesa 

NOME DA MATERIA Francés 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º e 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, 

filmes, 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 

aproximadamente 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 

RELACIONADA? 

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



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Música 

NOME DA MATERIA Linguaxe e práctica musical 

ETAPA BACHARELATO 

CURSO 1 º 

DENOMINACIÓN Optativa 

SESIÓNS SEMANAIS 3 

 
 
 
 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Profundizaremos en aspectos da linguaxe musical traballados en cursos anteriores. 

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

estilos. 

- Cantaremos en coro diferentes cancións a modo de karaoke, cunha base instrumental. 

- Realizaremos ditados musicais rítmicos e melódicos.  

- Realizaremos audicións activas de diferentes obras musicais.  

- Leremos ritmicamente exercicios con diferentes notas. 

- Interpretaremos coreografías de elaboración propia e allea. 

- Realizaremos traballos sobre diferentes aspectos da linguaxe musical: textura, forma,  ritmo... 

 
 
 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

A materia desenvólvese en base aos seguintes bloques de contido:  
 

- Destrezas musicais 

- A audición comprensiva 

- A teoría musical 

- A creación e a interpretación 

- As tecnoloxías aplicadas ao son 

 

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. 

- Potenciar a utilización das TIC que estean ao seu alcance. 

- 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.  

 

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 elaboramos coreografías), coas Matemáticas (posto que a linguaxe musical é 

unha linguaxe artística pero tamén matemática) e con todas as materias relacionadas coas Ciencias sociais e os Valores Éticos. 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO RELIXIÓN CATÓLICA 

NOME DA MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

ETAPA BACHARELATO 

CURSO 1 º 

DENOMINACIÓN Optativa 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

Apréndese a coñecer como a influencia relixiosa cristiá do ser humano crea cultura relixiosa no mundo, a diferenciar entre a 

relixión cristiá e as demais relixións, e a recoñecer que as dimensión corporal e espiritual van unidas no serhumano. 

 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

• Do ser humano relixioso ao ser humano crente: a pegada do cristianismo na cultura occidental. 

• O fenómeno social e o evanxeo: a realidade do mal. 

• Ciencia e fe: unha chamada para o encontro. 

• O recoñecemento da fenomenoloxía relixiosa: a relixión xeradora de cultura. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 
Busca de información en internet sobre temas relacionados cos distintos contidos, uso de materiais e recursos do 

centro relacionados coas TICs, e uso dos documentos da Igrexa sobre os diferentes contidos.  

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Para coñecer a relación da espiritualidade cristiá coa era tecnolóxica actual. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

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



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEBUXO 

NOME DA MATERIA DEBUXO ARTÍSTICO I 

ETAPA BAC 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA DE OPCIÓN 

SESIÓNS SEMANAIS 3 horas 

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

CALES SON OS CONTIDOS? 
Sintase 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 

RELACIONADA? 

Con case todas é unha das materias máis transversais. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEBUXO 

NOME DA MATERIA DEBUXO TÉCNICO I 

ETAPA BAC 

CURSO 1º 

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 

RELACIONADA? 

Especialmente coas tecnoloxías e as TIC. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO TECNOLOXÍA 

NOME DA MATERIA TECNOLOXÍA 
INDUSTRIAL I 

ETAPA BAC. 

CURSO 1º 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 I (TECNOLOXÍA DA 
INFORMACIÓN E 

COMUNICACIÓN I) 

ETAPA ESO/BAC 

CURSO 1º Bac 

DENOMINACIÓN Optativa 

SESIÓNS SEMANAIS 2 horas 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Nesta materia aprenderemos o manexo técnico dos ordenadores atendendo as necesidades que poden xurdir ao longo 
da etapa. Cada alumno disporá dun ordenador na aula para a realización das tarefas. 

CALES SON OS CONTIDOS? Dende o funcionamento básico do ordenador, ata o procesamento da información, os paquetes de Office, editores de 
audio, vídeo e imaxe. Internet, facendo fincapé na seguridade. Programación. 

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 1º 

DENOMINACIÓN Libre configuración 

SESIÓNS SEMANAIS 1 hora 

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 

Pronomes interrogativos e relativos 

Conectores temporais e outros marcadores discursivos. 

Voz pasiva 

Estilo indirecto 

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


 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 currículum 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 contorno inmediato e cotián 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 
a 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 8 e 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 

RELACIONADA? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Departamento de Filosofía  

NOME DA MATERIA COEDUCACIÓN 
PARA O SÉCULO XXI 

ETAPA BAC 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Optativa de libre configuración autonómica 

SESIÓNS SEMANAIS 2 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Reflexionar sobre a inclusividade e as posibilidades de transformación social en base aos retos do porvir.  

CALES SON OS CONTIDOS? Historia do movemento feminista e os dereitos das mulleres. O concepto de igualdade. Identidade de xénero.  Percepción 

social da violencia. Análise de situacións de discriminación social en diferentes contornos. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Trátase, polo tanto, dunha materia proactiva que necesita unha metodoloxía dialóxica, de participación e construción 

conxunta do coñecemento, de descubrimento, de aprendizaxe baseado en proxectos e, en resumo, de experiencia vital e 

social vinculada ao contorno educativo e social do alumnado. Neste sentido, contar coas vivencias de diferentes persoas é 

especialmente valioso para enriquecer a ollada e potenciar a empatía cara a unha sociedade inclusiva 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? O coñecemento adquirido non se limita a un ámbito teórico, senón que se converte nunha ferramenta de comprensión da 

desigualdade por razón de xénero coa que analizar a evolución histórica e a situación actual e coa que reflexionar sobre 

todos os aspectos que é necesario cambiar como condición necesaria para conseguir unha plena igualdade de 

oportunidades e de inclusión das persoas na nosa sociedade. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC)  

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

Valores éticos, Filosofía  

 

 


