
 
 
 

 

1º curso Bacharelato de Humanidades e CC Sociais 
 

Economía 

Grego I 

Latín I 

Matemáticas aplicadas CCSS I 

Antropoloxía 

Baile Moderno I 

Artes escénicas 

Francés 

Linguaxe e práctica musical 

Literatura universal 

Portugués 

Debuxo artístico I 

TIC I 

Preparación do DELF 

                                                    Coeducación para o século XXI



 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Economía 

NOME DA MATERIA ECONOMÍA 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia troncal de 
opción 

SESIÓNS SEMANAIS 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ SE APRENDE (A FACER)? 

A materia de Economía ten coma obxectivo que o alumnado aprenda a detectar os problemas económicos básicos, 

analizalos e aportar solucións. 

 
-Apréndese a identificar os distintos axentes económicos e o seu papel na sociedade. 

 

-Achegámonos ás principais magnitudes macroeconómicas como indicadoras da situación económica dun paIś . 
 

-Analí́zanse os problemas económicos actuais: as desigualdades económicas entre os pobos e entre os diversos 

sectores sociais, o crecemento demográfíćo desequilibrado, a sobreexplotación dos recursos , a degradación do 

medio ambiente, o desemprego nas sociedades avanzadas, así́ como os derivados da globalización da actividade 

económica. 

 
-Reflexiónase sobre o seu papel de consumidores/as de bens e servizos 

 

-Aprendemos a identificar as distintas medidas de polItí  ca económica tomadas polos poderes públicos asÍ,́  como os 

seus efectos económicos e sociais, 

 
- Aprendemos a interpretar a información aportada polos medios de comunicación e/ou internet sobre problemas 

económicos do contorno 

CALES SON OS CONTIDOS? Os bloques nos que se divide a materia son: 



 1. Economía e Escaseza. A organización da actividade económica 

2.A Actividade produtiva 

3.O mercado e o sistema de prezos 

4. A macroeconomía 

5. Aspectos financeiros da Economía 

6. O contexto internacional da economía 

7. Desequilibrios económicos e o papel do Estado na economía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Á hora de tratar os contidos tense en conta a ausencia de coñecementos económicos previos na gran 

maioría do alumnado de 1º de bacharelato. 

 

O desenvolvemento das clases alterna exposicións teóricas que partan de exemplos próximos, e problemas 

prácticos, relacionados co contexto sociocultural no que se atope o alumno. 

Esta metodoloxía compleméntase con: 

- Lectura de artigos de prensa (diaria e especializada), de comentarios incluId́  os no libro de texto ou outros 

relacionados co tema tratado, que axudan a relacionar a teorIá coa realidade. 

 

- Realización de exercicios prácticos que permitan ao alumno/a relacionar os aspectos teóricos da materia 

coa súa aplicación práctica. 

 

- Realización de traballos e exercicios en grupo para fomentar o debate e a posta en común de ideas entre os 

membros do equipo. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É 

ÚTIL? 

- Economía, Administración de Empresas, Dereito, Socioloxía, Historia, Enxeñarías, Turismo, Relacións Laborais, 
Políticas, 

PARA QUE GRAOS PONDERA?  



 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Economía da Empresa 2º 

Bac Economía 4º ESO 

FAX 2º Bac 

Iniciativa Emprendedora 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DPTO. DE LATÍN E GREGO 

NOME DA MATERIA GREGO I 

ETAPA BACHARELATO 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia de opción do bloque de materias troncais na modalidade de 
Humanidades 

SESIÓNS SEMANAIS 4 

 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

O alumnado achégase á civilización grega a través do estudo da súa historia, sociedade, vida cotiá e mitoloxía coa 

finalidade de tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, e 

comprender a súa identidade cultural. 

Apréndese vocabulario das linguas usadas polo alumnado a través do estudo de etimoloxIá  s. 

As alumnas e alumnos aprenden, sobre todo, as técnicas de tradución ata chegar a traducir breves textos adaptados 

dunhas dúas liñas de maneira que no curso seguinte se poidan enfrontar con éxito a textos de autoresgregos. 

 

CALES SON OS CONTIDOS? 

• Lingua grega 

• Grecia: historia, cultura e civilización 

• Léxico 

 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

No tratamento dos temas de lingua grega altérnanse as explicacións teóricas coa práctica mediante actividades 

que se centran na lectura comprensiva de textos traducidos, así como no manexo das técnicas da tradución. 

Os contidos de cultura alternan unha metodoloxIá   activa por parte do alumno na busca de información previa sobre o 
tema 

proposto e organización e exposición de dita información con outra na que predomina o traballo cooperativo. 
 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

As linguas clásicas son útiles para os estudos universitarios de Artes e Humanidades e de Ciencias Sociais e 

XurId́icas. Basicamente esta disciplina está encamiñada cara a estudos universitarios pero moitas alumnas e 

alumnos cursan o 

Bacharelato de Humanidades e seguen a súa vida académica en ciclos formativos de ÍNdole diversa. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con todas as materias de ámbito lingüIśtico e con Xeografía e Historia. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DPTO. DE LATÍ N E GREGO 

NOME DA MATERIA LATÍN I 

ETAPA BACHARELATO 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia xeral do bloque de materias troncais no itinerario de Humanidades 

SESIÓNS SEMANAIS 4 

 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

O alumnado achégase a civilización latina a través do estudo da su a historia, sociedade e política, arte e mitoloxía coa 

finalidade de tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, e 

comprender a súa identidade cultural. 

Apréndense a usar correctamente expresións latinas vixentes na actualidade. 

As alumnas e alumnos aprenden, sobre todo, as técnicas de tradución ata chegar a traducir breves textos adaptados 

dunhas dúas liñas de maneira que no curso seguinte se poidan enfrontar con éxito a textos de autores latinos. 

 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

• O latín, orixe das linguas romances 

• Lingua latina 

• Roma: historia, cultura e civilización 

• Léxico 

 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

No tratamento dos temas de lingua latina altérnanse as explicacións teóricas coa práctica mediante actividades que se 

centran na lectura comprensiva de textos traducidos, así como no manexo das técnicas da tradución. 

Os contidos de cultura alternan unha metodoloxía activa por parte do alumno na busca de información previa sobre o 

tema proposto e organización e exposición de dita información con outra na que predomina o traballo cooperativo. 

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? 

As linguas clásicas son u tiles para os estudos universitarios de Artes e Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas. 

Basicamente esta disciplina esta encamiñada cara a estudos universitarios pero moitas alumnas e alumnos cursan o 

Bacharelato de Humanidades e seguen a súa vida acade mica en ciclos formativos de índole diversa. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Con todas as materias de ámbito lingüístico, con Xeografía e Historia e con Historia da Arte. 



 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMA TÍCAS 

NOME DA MATERIA MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I e II 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN 
Materias propias da modalidade do bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. Materias de curso obrigatorio en 

1º De bacharelato unha vez elixida a modalidade de Humanidades no seu itinerario de Ciencias Sociais. 

SESIÓNS SEMANAIS 4 sesións 

 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

As matemáticas aplicadas ten en por finalidade ofrecer ao alumno as ferramentas matemáticas básicas para o correcto 

funcionamento do sistema empresarial, da estatística inferencial e da probabilidade permitindo adquirir os 

coñecementos necesario para seguir con éxito en calquera eido social ou xurídico. E unha materia máis práctica cas 

matemáticas elementais cursadas na ESO. 

Aprenderase  a  base  nume  rica  necesaria  para  aplicar  a  contidos  financeiros.  Estúdanse  contidos  de  estatística  uni  e 

bidimensional e afóndase moitísimo no campo da probabilidade. 

 
CALES SON OS CONTIDOS? 

- BLOQUE DE NUMEROS E ALXEBRA. -BLOQUE DE ANALÍSÍS.-. BLOQUE DE ESTATÍ STÍCA E PROBABÍLÍDADE. (Bloque 

de maior temporalización en 2º de bacharelato) 

 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Clases activas e participativas nas que colabore o alumnado aí nda que son materias que requiren bastante 

explicación por parte do profesor debido a 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? 

Estas materias son útiles para entender e interpretar numerosos datos que nos aparecen na vida diaria, nos xornais, 

en documentais, etc. así como para a continuación de estudos en graos universitarios de ciencias sociais e xurídicas, 

psicoloxía, ciclos superiores da rama intervención sociosanitaria, sanitaria... 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º Materia que puntúa na media da fase xeral ao ser propia da modalidade de humanidades no itinerario ciencias 



BAC) sociais e que ademais pondera novamente na fase específica, se a su a nota e superior a 5, para graos da rama de 

ciencias sociais e xurídicas (administración e dirección de empresas, educación infantil, primaria, pedagoxía, 

xornalismo, turismo, ciencia política, comunicación audiovisual, criminoloxía…) algúns de ciencias da saúde como 

psicoloxía. algúns de humanidades como xeografía e historia, filosofía. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Matemáticas I e II, Xeografía, Economía, Métodos numéricos… 



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 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 coreografí́as 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 desalón. 

- Elaboraremos coreografí́as 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 expresióncorporal. 

- 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,vcolaboración 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 artí́sticos 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 ocio 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 artí́sticas e creativas , como pode ser a Linguaxe plástica e visual ou a 

Historia da arte, coa materia de Educación fí́sica (xa que elaboramos coreografí́as), coas Matematí́ cas (posto que na 

interpretación de coreografí́as 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 artística.  
- 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 partitura escénica.  

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

- Adoptar diferentes roles teatrais (autor, actor, escenógrafo, 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 rIt́ micos e melódicos. 

- Realizaremos audicións activas de diferentes obras musicais. 

- Leremos ritmicamente exercicios con diferentes notas. 

- Interpretaremos coreografí́as 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 teorIá musical 

- A creación e a interpretación 

- As tecnoloxIás aplicadas ao son 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Seguiranse os seguintes principios metodolóxicos: 

- Promover a unidade de teorIá   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 musicoloxIá  , maxisterio musical... Tamén é útil para ciclos 

relacionados co ocio 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 artí́sticas 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 Matematí cas (posto que a 

linguaxe musical é unha linguaxe artí́stica pero tamén matemática) e con todas as materias relacionadas coas Ciencias 

sociais e os Valores Éticos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Lingua castelá e literatura 

NOME DA MATERIA LITERATURA UNIVERSAL 

ETAPA BAC 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Troncal de opción 

SESIÓNS SEMANAIS 4 

 
 
 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

- Aprendemos a ler de maneira crítica e a valorar esteticamente produtos culturais de diferentes épocas e 

tradicións e a expresar opinións de maneira ordenada, estruturada e ben argumentada tanto oralmente coma por 

escrito. 

- Estudamos a historia da literatura en ámbitos culturais distintos aos que nos son propios, tomando 

contacto con maneiras de concibir o acto estético literario moi distintas daquelas ás que estamos afeitos. 

- Contextualizamos de maneira ampla os contidos que adquirimos nos bloques literarios que se imparten noutras 

materias (Lingua castelá Lingua galega, Lingua inglesa, Lingua francesa, Lingua portuguesa). 

- Participamos en actividades creativas que nos permiten coñecer o feito literario “desde dentro”, 

experimentando de primeira man o proceso de creación artí́stica e aprendendo a valoralo en todas as 

súasdimensións. 

 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- Procesos e estratexias relacionadas coa lectura, análise e valoración de textos literarios. 

- Os grandes perIó  dos e movementos da literatura universal. 

- Relación da literatura con outras artes nas diferentes épocas da historia. 

- Procesos e estratexias de creación literaria. 

 
 
 
 

METODOLOXÍA DE TRABALLO 

- Metodoloxía de traballo eminentemente práctica baseada no comentario de textos literarios. 

- Lectura e comentario de abundantes fragmentos representativos das diferentes épocas e movementos estudados. 

- Lectura de, como mínimo, tres obras completas (unha por avaliación) de obras clásicas da literatura universal. 

- Ocasionalmente, traballo en equipo, tanto analItí́ co coma de creación. 

- Avaliación mediante exames, controis de lectura, comentarios de texto, traballos escritos, exposicións orais, 

tarefas creativas e traballo na aula. 



  

 
PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É 

ÚTIL? 

- É útil para calquera carreira relacionada coas Humanidades (en especial, para as diferentes ramas da FiloloxIá ). 

 
PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º BAC) 

- Esta materia non se cursa en 2º BAC. 

 
CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

- No bacharelato, é complemento para todas as materias relacionadas coas linguas, especialmente aquelas que 

traballan con contidos literarios (Lingua castelá e Lingua galega), para as materias relacionadas coa Historia e para 

aquelas que 

imparten contidos de natureza artí́stica (por exemplo, Música). 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Lingua galega e 
literatura 

NOME DA MATERIA INTRODUCIÓN Á LINGUA E CULTURA 
PORTUGUESAS 

ETAPA Bacharelato 

CURSO 1º 

DENOMINACIÓN Materia de libre configuración de 
centro 

SESIÓNS SEMANAIS 2 

 
 
 
 
 

QUE SE APRENDE (A FACER)? 

-Aprendemos portugués dun xeito sinxelo e gradual. 

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

enorme semellanza entre os dous idiomas para realizar unha aprendizaxe simple e natural. 

- Un curso é suficiente para dar o salto ortográfico e ler, escribir, comprender e falar portugués de xeito aceptable. 

- Paralelamente, achegámonos tamén á cultura portuguesa, á súa música, gastronomía, viaxes, cinema, etc. 

-A materia pretende servir de estímulo para o coñecemento de Portugal e, por extensión, do mundo da lusofonía 

(Brasil e outros países de expresión portuguesa). 

 
 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- O paso do galego ao portugués: a adaptación a unha nova ortografía. 

- Lectura e escritura do portugués. 

- Palabras e expresións da linguaxe común 

- Elementos culturais: música, lugares de interese, cinema... 

- A Lusofonía: Brasil, países africanos de expresión portuguesa... 

 
 
 

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 portugués achéganos a un ámbito de case 300 millóns de falantes, sendo a sexta lingua máis 

falada no mundo, o que permite abrir portas ao mundo académico e laboral. 

PARA QUE GRAOS PONDERA? (2º 
BAC) 

 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Directamente relacionada coa lingua e literatura galegas polos seus vínculos históricos e culturais, pero tamén con 

outras linguas, en especial coas de orixe latina. 



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 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 

RELACIONADA? 

Con case todas é unha das materias máis transversais. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO TECNOLOXÍA 

NOME DA MATERIA TIC I (TECNOLOXÍA 
DA INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN I) 

ETAPA BAC 

CURSO 1º 

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. 

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


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 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 

 
 


