
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2º ESO 

 
Relixión 

Valores éticos 

Fauna galega 

Comunicación Oral en Lingua Francesa 

Educación financeira 

 



 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO RELIXIÓN CATÓLICA 

NOME DA MATERIA RELIXIÓN CATÓLICA 

ETAPA ESO 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

QUE SE APRENDE (A FACER)? Apréndese a coñecer o sentido das celebracións cristiás na vida real, tanto a nivel persoal como social; celebracións 

que lle dan razón de ser a nosa existencia. 

CALES SON OS CONTIDOS? • Inicio a teoloxía cristiá. 

• Comprensión das dimensións da persoa, en especial, a dimensión espiritual. 

• Ós sacramentos e a fe cristiá. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Alternaranse explicacións teóricas con actividades prácticas, como son a busca de información, o uso de documentais, 

proxeccións de cine-forum, e o cine na aula. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Para a formación integral do alumno: desenvolvemento da vida persoal e relixiosa, para comprender o sentido das 

celebracións familiares e sociais (as festas), o sentido do descanso dominical (sacramentos), e para entender o 

Devocionismo. 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

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



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Filosofía 

NOME DA MATERIA Valores éticos 

ETAPA ESÓ 

CURSO 1º, 2º, 3º e 4º 

DENOMINACIÓN Específica 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

QUE SE APRENDE (A FACER)? - Órientarnos na escolla do noso proxecto de vida persoal 

- Ser quen de fornecernos de un código ético que permita fundamentar racionalmente as nosas decisións 

- Dotarnos de ferramentas que permitan a busca dunha realización plena e feliz como persoas 

- Fomentar a promoción das relacións sociais, partindo do recoñecemento e o respecto cara as outras persoas 

CALES SON OS CONTIDOS? • A dignidade da persoa 

• A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

• A reflexión ética 

• A xustiza e a política. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

• Ós valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

METODOLOXÍA DE TRABALLO A metodoloxía de traballo e eminentemente práctica. Esta 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 desenvolver a 

práctica da reflexión racional no tocante a toma de decisións persoais, así como tamén na forma en que nos relacionamos 

socialmente. 

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

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? Esta materia enfócase a formación integral da persoa, como parte integrante de unha sociedade democrática, capaz polo 

tanto de exercer os seus dereitos e asumir as su as responsabilidades. Ó estudo dos diversos sistemas éticos 

formulados o longo da historia así mesmo nos fornece de toda unha serie de coñecementos que resultan de utilidade en 

diversos ámbitos, nomeadamente o das ciencias sociais: dereito, socioloxía, historia, filosofía, etc. 



CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Atópase en relación directa coa filosofía, en tanto disciplina que afronta o problema da decisión e da conduta dende a 

racionalidade práctica. 

Coa historia, pois permítenos observar as diversas propostas e modelos de conduta formulados segundo as problemáticas 

propias de cada época. 

En canto materia dotada dunha perspectiva transversal, permítenos reflexionar con respecto a diversas disciplinas 

científicas (física, bioloxía, química) e tecnolóxicas, acadando unha posición persoal fundamentada con respecto o seu 

impacto nas sociedades contemporáneas. 



 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Bioloxía e Xeoloxía 

NOME DA MATERIA FG  Fauna Galega  2º ESO 

ETAPA ESO 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Materia de libre configuración de centro 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

 
 

 
QUE SE APRENDE (A FACER)? 

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

totalmente desapercibidas 

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

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

campo …) 

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

 
 

CALES SON OS CONTIDOS? 

- Mamíferos, aves, anfibios, réptiles, peixes e invertebrados (especies características e especies comúns que podemos 

detectar directamente na nosa contorna) 

- A fauna na cultura popular galega 

- Instrumentos, procedementos e materiais propios dun naturalista 

 
 

 
METODOLOXÍA DE TRABALLO 

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

- Uso de aplicacións informáticas específicas 

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

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

- Proba teórica na que haberá contidos xerais e una proba de identificación, a través de imaxes, das especies vistas na 

materia 

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 con Bioloxía e Xeoloxía de 1º da ESO, Bioloxía e Xeoloxía e de 1º Bacharelato, e con Fauna e Flora 

Galega de 2º de Bacharelato 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Francés 

NOME DA MATERIA Comunicación Oral en Lingua Francesa 

ETAPA ESO 

CURSO 2º 

DENOMINACIÓN Libre configuración 

SESIÓNS SEMANAIS 1 

QUE SE APRENDE (A FACER)? O noso obxectivo será o de intentar conseguir que a maior parte do alumnado que cursa a optativa de 2 horas de 

francés poida, con esta hora máis de práctica e afondar na comprensión e na expresión oral, acadar o nivel que 

corresponde ao curso 2º da ESO. 

Esta sesión semanal vaise dedicar especialmente a profundar na comprensión e na expresión oral. 
CALES SON OS CONTIDOS? Esta materia de libre configuración ofertada polo centro para os alumnos de  2º  de  ESO  e  que  vai  ser 

impartida polo Departamento de Francés está incluída no currículo da Segunda Lingua Estranxeira pois os 

seus contidos supoñen unha ampliación e un reforzo a nivel oral dos contidos  que  se  van  dar  ao  longo  do  

curso na materia de  Francés. Contar cunha  hora  semanal  para  reforzar  a  comunicación  oral  na   aula  vai 

ser un elemento fundamental para que estes alumnos que case se inician na aprendizaxe da lingua francesa poidan 

crear unha base moi sólida na competencia lingüística e adquirir así un nivel óptimo na comprensión 

e na produción orais. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO Os tres bloques nos que se organiza a materia son : 
 

1. Comprensión de textos orais. 

2. Produción de textos orais. 

3. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe. A secuenciación dos contidos vaise 

desenvolver en seis unidades didácticas que se detallan a continuación : 

 Unidade 1 
O alfabeto francés. Os diferentes sons do francés. Vogais e consonantes. Deletrear palabras 
A entoación. 
Os acentos. 
A “ liaison”. 



 Falar da volta ao cole Descrición física. 

Comunicar en clase 
Falar das actividades extraescolares 

Os verbos do 1º grupo 

Os números ata un millón 
A roupa e as cores. 

Os países e as nacionalidades 

As actividades e o tempo de lecer 

 Unidade 2 
Presenta a alguén 
Indicar cara onde se vai e de onde se ven 
Facer propostas e suxestións 
Aceptar ou rexeitar 
Falar dos proxectos inmediatos 
A cidade os lugares na cidade e os posibles 
percorridos 
Expresar os gustos. 
Preguntar e dicir datas. 
O vocabulario do material escolar e do colexio, os países e as cores. 

 Unidade 3 
Invitar a alguén . 
Aceptar ou rexeitar a invitación. 
Expresar a posesión 
Facer compras nunha tenda de 
alimentación 
Explicar unha receita de cociña. 
Precisar unha cantidade 
Compras e os comercios de 
alimentación 
Os alimentos 
As receitas de cociña 

 Unidade 4 

Falar da súa casa, da súa habitación. 

Falar dos obxectos persoais 



 
Contar un suceso en pasado  

A casa e os seus habitacións. 

Os mobles e a 
decoración As expresión 
de lugar 

 Unidade 5 
Facer un pedido a un restaurante 
Falar dos hábitos alimenticios e da alimentación 
Os utensilios da mesa 
As expresións de tempo 
(A frecuencia) 
Falar dos actos de todos os 
días Contar anécdotas en 
pasado Descubrir a lingua 
poética 

 Unidade 6 
Falar das estacións. 
Preguntar e dicir o tempo que vai. 
Falar das actividades e do tempo de lecer. 
Falar Informarse e dar información sobre os 
animais Facer comparacións 
Falar do futuro (Previsións, Proxectos...) 
A meteoroloxía 
Os animais da sabana 
Cantidades e medidas 
As expresións do 
futuro 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É 
ÚTIL? 

Os alumnos do 1º curso de ESO, que parten cun nivel cero na Segunda Lingua Estranxeira, vai supor un apoio e 
unha ferramenta moi útil para o seu progreso na comunicación oral nunha lingua nova e tamén para o seu 
desenvolvemento persoal pois, ademais de adquirir coñecementos lingüísticos, os alumnos terán a posibilidade de 
achegarse un pouco máis á cultura e á civilización francesas. 



CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 

RELACIONADA? 

Está relacionada coas linguas románicas (galego, castelán…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Economía 
NOME DA MATERIA Educación Financeira 
ETAPA ESO 
CURSO 2º 
DENOMINACIÓN Libre configuración autonómica 
SESIÓNS SEMANAIS 1 
QUE SE APRENDE (A FACER)? - Ampliaremos a nosa cultura financeira. 

- Familiarizarémonos coa organización e o funcionamento do sistema financeiro. 
- Aprenderemos a planificar a nosa vida financeira persoal. 
- Profundizaremos nas decisións de consumo e de aforro. 
- Fomentaremos o sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 
- Pero o grande obxectivo desta materia é: formar cidadás e cidadáns capaces de comprender a importancia de 

adoptar decisións acertadas sobre a súa economía persoal 
CALES SON OS CONTIDOS? - Obxectivos financeiros persoais. Seguridade financeira. 

- Sistema financeiro, indicadores económicos e tipos de xuro. 
- Consumo e aforro. 
- Planificación financeira ao longo da vida. 
- Orzamento persoal e familiar. 
- O diñeiro. 

METODOLOXÍA DE TRABALLO - Estamos ante unha materia moi práctica e sempre nos apoiaremos en casos que se atopen na vida diaria. 
- Empregaremos moito os medios de comunicación (artigos, anuncios, videoclips, filmes, etc.) 
- Sen embargo, o recurso máis importante será a propia experiencia vital do alumnado. 
- Fomentaremos o traballo en equipo. 
- Empregaremos xogos de rol e/ou de mesa. 
- Intentaremos participar en certames e concursos relacionados coa materia. 
- Procuraremos contactar con persoas e entidades para charlas, coloquios ou visitas. 

PARA QUE TIPO DE ESTUDOS ME É ÚTIL? - É unha materia que será moi útil para todos os estudos relacionados co mundo empresarial e económico. 
Tanto a nivel universitario (ADE, Economía, Marketing, Publicidade, etc.) como de ciclos de formación 
profesional (Comercio Exterior, Administración e Finanzas, Xestión de vendas, etc.). 

CON QUE OUTRAS MATERIAS ESTÁ 
RELACIONADA? 

- En primeiro lugar, loxicamente, coas materias do mesmo departamento: Educación financeira (2ºESO); 
Economía (4ºESO); Economía (1ºbach) e Economía da empresa (2ºbach). 

- Tamén está moi conectada coas materias das linguas (galego, castelán, inglés, etc.) porque traballamos a 
linguaxe comercial e publicitaria. 

- Coas matemáticas, porque empregaremos ferramentas de cálculo. 
- Con filosofía, xa que analizamos o comportamento humano. 

 


