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MATERIAS OPTATIVAS 2º ESO

O alumnado deberá escoller unha materia optativa entre:

-Flora e fauna galega

-Investigación e tratamento da información

-Programación

FLORA E FAUNA GALEGA 

A implementación desta materia fundaméntase na necesidade de achegar coñecementos básicos

da nosa contorna natural a un alumnado que, como a sociedade en xeral, está pouco conectado co

mundo natural. Con ela preténdense consolidar actitudes e valores de respecto ao medio ambiente

dende a premisa “Non se coida o que non se ama e non se ama o que non se coñece”.

O currículo desta materia está organizado en cinco grandes bloques:

O primeiro, Identificación de especies, pretende que o alumnado coñeza a diversidade presente no

medio  natural  e  sexa  capaz  de  clasificala  e  identificala  correctamente. O  segundo  bloque,

Elaboración de materiais, pretende que o alumnado recolla, analice, fotografe e clasifique diversos

elementos  atopados  na  natureza  (exoesqueletos,  pegadas  de  animais,  plantas...). O  terceiro

bloque,  A fauna  e  a  flora  galega  na  cultura  popular,  pretende  un  achegamento  basico  aos

elementos culturais relacionados coa nosa natureza. No cuarto bloque, Conflitos home- natureza,

farase un traballo recompilatorio de lendas, artigos e novas da relación home - natureza en Galicia,

coa finalidade de analizalas criticamente dende o punto de vista científico. O quinto bloque, Saúde,

valores, actitudes e natureza, pretende que o alumnado recoñeza a importancia que teñen certas

especies animais e vexetais na elaboración de medicamentos, alimentación humana, na formación

de microclimas, etc.

INVESTIGACION  E  TRATAMENTO DA INFORMACION 

Obxetivo: Desenvolver habilidades en relación coa información en diferentes soportes e formatos.

O desenvolvemento dos contidos desta materia está ligado á biblioteca escolar, concebida como un

centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe.

Contidos: A biblioteca, fontes informativas, organizarse para investigar, búsqueda e tratamento da

información e xeración de contidos e comunicación.

É unha proposta para facilitar  o desenvolvemento da denominada competencia informacional e

dixital. Engloba o coñecemento, as actitudes e a suma de habilidades necesarias para saber cando
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e que información é necesaria, onde e como obter esa información, como avaliala criticamente e

organizala logo de atopala, e como usala de xeito ético. Inclúe, ademais, todos os tipos de fontes:

orais, impresas e dixitais

PROGRAMACIÓN 

Obxectivos:  Aportar  os coñecementos informáticos  necesarios  para  resolver  problemas

deseñando algoritmos e codificando programas.

Coñecer a linguaxe que empregan os computadores para recibir instrucións dos usuarios.

Abordar o análise  da linguaxe de programación por bloques, a través do seu entorno gráfico de

traballo, coñecendo as  súas características máis importantes.

Planificar, aplicar e integrar as destrezas propias e as adquiridas noutras áreas para elaborar un

código sinxelo feito cun programa determinado como iniciación á programación.

Contidos:

Bloque 1:Diagramas de fluxo.

Técnicas  de  resolución  de  problemas.O  termo  “algoritmo”:  deseño  de  algoritmos  mediante

dioiagramas de fluxo.Elementos dun programa informático

Bloque 2: Programación por bloques.

Elementos da sintaxe da linguaxe e do contorno de traballo.Deseño de algoritmos.  Instrucións

básicas. Estruturas de almacenamento de datos. Instrucións de manexo de controis,sensores  e

eventos. Execución e depuración de programas.

Bloque 3:Programación web.

Linguaxe de marcas.HTML. Accesibilidade e usabilidade na internet.Ferramentas de creación de

contidos da web 2.0


