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TRONCAIS DE OPCIÓN: 

Economía (4horas):

Para o alumnado que non curse economía en 4º de ESO prodúcese o primeiro contacto do

mesmo con esta materia que axuda a descubrir que a economía está presente en moitos aspectos

da  nosa  vida  e  que  grandes  problemas,  como  a  escaseza  de  recursos,  o  desemprego,  o

subdesenvolvemento, entre outros, teñen un transfondo económico.

O obxectivo que se busca é tratar de lograr que os coñecementos adquiridos sirvan ao alumnado

para tomar conciencia sobre a realidade económica e social que lles toca vivir mantendo unha

actitude crítica fronte a ela.

O estudo de a economía axuda a percibir e coñecer o mundo que nos rodea, e posibilita analizar

e  profundar  nas  relacións  humanas  desde  aspectos  micro  e  macroeconómicos,  incluíndo

diferentes variables de contexto; facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na

economía  e  no  mundo  empresarial,  potencia  as  habilidades  e  destrezas  de  razoamento,

abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de forma crítica a sociedade

na  que  nos  desenvolvemos;  ademais,  contribúe  a  desenvolver  a  curiosidade  intelectual,  a

capacidade  analítica,  o  rigor  e  a  amplitude  de  perspectivas  ao  facer  fronte  ao  estudo  e

investigación de diversos temas, o coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a

educación, a saúde, a riqueza, o medio ambiente, etc., un coñecemento matemático e estatístico,

así como unha habilidade de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir as ideas e

conclusións con argumentos e evidencias empíricas, un sólido sentido da ética e respecto ao ser

humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo.

Quizais o que mellor distingue a economía como disciplina doutras ciencias sociais non é o seu

obxecto,  senón o  seu enfoque.  A día  de hoxe cobran máis  valor,  si  cabe,  os  coñecementos

económicos pola importancia de contar con cidadáns libres e informados e pola relevancia de

unha boa administración dos recursos dun país, o que mostra a gran transcendencia social da

economía,  pois  o  seu  coñecemento  contribúe  a  fomentar  a  mellora  na  calidade  de  vida,  o

progreso e o benestar social. O estudo de a economía proporciona, xunto con a formación técnica,

unha  serie  de  competencias  en  traballo  en  equipo,  habilidades  de  comunicación,  iniciativa  e

liderado, así como o estímulo do espírito emprendedor. 

A materia estruturase en varios bloques:

1. Economía e escaseza. A organización de a actividade económica.

2. A actividade produtiva 

3. O mercado e o sistema de prezos.

4. A macroeconomía 



5. Aspectos financeiros de a Economía 

6. O contexto internacional de a Economía.

7. Desequilibrios económicos e o papel do estado en a Economía.

Voltar ó índice



MATERIAS ESPECÍFICAS: 

Anatomía aplicada  (3 horas):

A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan

comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas

corporais e coa saúde.

Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as 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 e regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento

motor e as técnicas expresivas que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos

que a actividade física ten sobre elas e sobre a saúde. 

Esta  materia  estrutúrase  en  oito  grandes  bloques:  "As  características  do  movemento",

"Organización básica do corpo humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O

sistema de achega e utilización da enerxía",  "Os sistemas de coordinación e  de regulación",

"Expresión e comunicación corporal" e "Elementos comúns".

Voltar ó índice

Cultura Científica (2 horas):

A materia de Cultura Científica dálle moita importancia ao coñecemento e utilización do método

científico,  útil  non  só  no  ámbito  da  investigación,  senón  tamén  en  todas  as  disciplinas  e

actividades da vida cotiá

Con  esta  materia  específica,  de  carácter  optativo,  o  alumnado  pode  contar  cunha  cultura

científica básica común que lle permita entender o mundo actual; que lle permita actuar como

cidadáns autónomos, críticos e responsables, a partir do coñecemento do compoñente científico

de diferentes temas de actualidade. 

Presenta  inicialmente  un bloque (Procedementos  de  traballo)  onde  se sentan  as  bases dos

contidos procedimentais necesarios para a adquisición da cultura científica, e que deberán ser o

instrumento básico de traballo en todos e cada un dos bloques incluídos nesta materia.

 Con respecto a materia de 4º  ESO, en 1º de Bacharelato se traballan cuestións algo máis

complexas, como a formación da Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, por

último, un bloque relacionado coas tecnoloxías da información e a comunicación.

Voltar ó índice



Linguaxe e práctica musical (3 horas):

Numerosos  estudos  indican  que  a  práctica  musical  mellora  a  memoria,  a  concentración,  a

atención,  a  psicomotricidade,  o  control  das  emocións,  a  autoestima,  as  habilidades  para

enfrontarse a un publico ou a capacidade para traballar en grupo . Ademais axuda na maduracion

do alumnado e favorece a motivacion e superacion persoal.

O obxectivo principal da materia é favorecer que o alumnado se implique activamente no proceso

artístico musical. Dotar ao alumnado dunha experiencia real sobre a interpretación musical e a

creación cultural,  elaborando e  poñendo en práctica  un proxecto  real  de xestión  e  produción

cultural.

Durante un curso, o alumnado levará a cabo un dobre proxecto, por un lado formando parte

dunha  entidade  xestora  de  eventos  culturais,  e  por  outra  formando  parte  dunha  agrupación

instrumental. Os contidos audición, destreza e teoría musical, interpretación e tecnoloxía aplicada

ao son serán traballados mediante unha metodoloxía activa e construtiva a través do traballo por

proxectos, que pon en práctica os conceptos básicos adquiridos previamente e que permite o

descubrimento de novas ferramentas en función da necesidade creativa e expresiva da música.

Voltar ó índice

PORTUGUÉS:

NO IES DE MELIDE PÓDESE ESTUDAR PORTUGUÊS:

Voltar ó índice

O português é, actualmente a sexta lingua do mundo con case 300 

millóns de falantes. Nestes últimos anos, ademais, está tendo una 

forte demanda internacional debido, sobre todo, a motivos 

económicos e a que se trata dun dos idiomas máis interculturais de 

hoxe en día (é lingua oficial de nove países en catro continentes, 

pero fálase en moitos máis).

COMO 1ª LINGUA   

ESTRANXEIRA.

Pode cursarse na ESO e no 

BACHARELATO se é elixida no 

primeiro ano de cada etapa (1º 

ESO e mantense toda a ESO e 

1º BAC e mantense todo o 

BAC). Tamén    pode ser elixida 

só nunha das dúas etapas por 

separado. 3 horas semanais

COMO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA, é dicir, 

como materia OPTATIVA en tódolos cursos da 

ESO (se se colle en 1º hai que cursala tamén 

en 2º. O resto dos cursos pode elixirse de 

forma independente) e en BAC (é materia de 

dous anos: cóllese en 1º e 2º ou só en 2º se 

non se cursou antes). Carga horaria: 1º/2º/3º 

ESO e 1ºBAC: 2 horas semanais. 4º ESO e 

2ºBAC: 3 horas semanais.

VIAXES DE INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA: 

organízanse tódolos anos 

viaxes a Portugal de carácter 

cultural, lúdico e lingüístico 

para que o alumnado poña en 

práctica o idioma 

interactuando coa poboación 

local do país.



TICs , Tecnoloxías da Información e da Comunicación (2 horas):

Bloque 1. A sociedade da información e o computador

Concepto de sociedade da información.O sector das TIC: composición e características.

Bloque 2. Arquitectura de computadores

Bloques  funcionais  dun  sistema  microinformático  e  compoñentes  de  cada  bloque

funcional.Compoñentes  dos  sistemas  microinformáticos.Periféricos  básicos.  Dispositivos  de

almacenamento: características e tipos. Dispositivos de memoria: características e tipos. Sistema

operativo:  elementos  e  estrutura.  Clasificación,  funcións  e  procesos  do  sistema  operativo.

Sistemas operativos actuais. Instalación e actualización de sistemas operativos e de aplicacións

de software.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

Deseño  e  utilización  de  bases  de  datos  sinxelas.Elaboración  de  documentos  mediante

procesadores  de  texto.  Elaboración  de  presentacións.Presentación  ao  público:  conexión  a  un

proxector e configuración. Resolución de problemas mediante follas de cálculo. Deseño e edición

de Imaxes en 2D e 3D. Creación de contidos audiovisuais. Elaboración de guións, captura de son

e de imaxes, edición e montaxe. As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia.

Dereitos que amparan as producións alleas.

Bloque 4. Redes de computadores

Configuración básica de redes locais: características, tipos, topoloxías e arquitecturas. Cables e

conectores: características e tipoloxía. Normalización. Elementos das redes de datos: situación,

dispositivos e adaptadores de interconexión de redes con fíos e sen eles; configuración básica

destes. Despregamento de redes locais sen fíos: elementos, medios de transmisión, protocolos e

recomendacións. Seguridade básica. Niveis do modelo OSI: funcións dos niveis, os protocolos e

os dispositivos.

Bloque 5. Programación

 Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado. Identificación dos

elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais. Deseño de algoritmos

utilizando diagramas de fluxo.Uso de estruturas de control:  operadores,  condicións,  bloques e

estruturas  de  repetición.  Execución,  proba,  depuración  e  documentación  de  programas.

Identificación  dos  elementos  da  sintaxe  da  linguaxe.  Diagramas  de  fluxo:  elementos  e

ferramentas; símbolos e o seu significado. Identificación dos elementos dun programa informático:

estruturas e bloques fundamentais.Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo.

Voltar ó índice



Tecnoloxía Industrial (3horas):

Os contidos divididos por bloques desta materia son os seguintes:

BLOQUE 1. PRODUTOS TECNOLÓXICOS: DESEÑO, PRODUCIÓN E COMERCIALIZACIÓN

Proceso  cíclico  de  deseño,  produción,  comercialización  e  mellora  de  produtos.   Análise

sistemática  de  produtos  tecnolóxicos  actuais  e  do  seu  impacto  social.Planificación  e

desenvolvemento  práctico  dun  proxecto  de  deseño  e  produción  dun  produto.  Normalización.

Control de calidade. Patentes.

BLOQUE 2. MÁQUINAS E SISTEMAS

Máquinas  e  sistemas.  Elementos  e  dispositivos  que  os  compoñen.  Máquinas  e  sistemas

mecánicos.  Transmisión  e  transformación  de movementos.  Circuítos  eléctricos  e  electrónicos.

Circuítos pneumáticos e hidráulicos. Simboloxía normalizada. Deseño, simulación e montaxe de

sistemas  mecánicos,  de  circuítos  eléctricos  e  electrónicos,  e  de  circuítos  pneumáticos  ou

hidráulicos.  Instrumentos  de  medida  de  magnitudes  eléctricas.  Realización  de  medidas  en

circuítos eléctricos e electrónicos. Sistemas automáticos de control: compoñentes básicos. Control

programado. Deseño, construción e programación dun sistema robótico.

BLOQUE 3. MATERIAIS E PROCEDEMENTOS DE FABRICACIÓN

Estrutura  interna  e  propiedades  dos  materiais.  Técnicas  de  modificación  das  propiedades.

Identificación dos materiais utilizados en produtos tecnolóxicos actuais.Técnicas de fabricación.

Máquinas e ferramentas apropiadas para cada procedemento. Normas de seguridade e hixiene no

traballo.Impacto  ambiental  e  social  da  obtención  de  materiais  e  da  fabricación  de  produtos

tecnolóxicos.

BLOQUE 4. RECURSOS ENERXÉTICOS

Recursos  enerxéticos.  Produción  e  distribución  da  enerxía  eléctrica.  Impacto  ambiental  e

sustentabilidade. Impacto ambiental da produción enerxética en Galicia. Consumo enerxético en

vivendas e locais. Cálculos e estimación de consumo. Técnicas e criterios de aforro enerxético.

Voltar ó índice



MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA E DE CENTRO: 

MATERIAS DE 2 SESIÓNS SEMANAIS

Antropoloxía: 

A antropoloxía, como estudo da humanidade, dos pobos antigos e modernos e dos seus estilos

de vida, proporciónalle ao alumnado ferramentas axeitadas para entender de forma madura e

intelixente o mundo global no que nos movemos e a incardinarse nel.

Ao longo do curso farase un estudo introdutorio da materia, e trataranse as diversas ramas da

mesma: antropoloxía física, cultural, social e filosófica. 

Dirixida a todo o alumnado  con intereses no estudo da orixe da humanidade,  dos pobos antigos

e modernos e dos seus estilos de vida. Especificamente, a todo o alumnado que vaia realizar

estudos de humanidades ou relacionados coas ciencias sociais.

Voltar ó índice

Cultura e sociedade da terra de Melide 

Sabías que a Terra de Melide é unha das comarcas galegas máis e mellor estudadas?

Sabías que a Terra de Melide foi investigada desde tempos da Xeración Nós e que o resultado

desa investigación se publicou xa no ano 1933?

Sabías que a Terra de Melide é unha comarca cun riquísimo pasado histórico e cultural?

Sabías que a Terra de Melide ofrece infinidade de oportunidades –recursos gandeiros, agrícolas,

industriais, turísticos...– pensando nas décadas vindeiras?

... Pois, se queres sentirte melidao, melidá, de verdade, tes a oportunidade de escoller calquera

destas dúas materias. 

Calquera das dúas basearanse no traballo práctico e na investigación de campo...  e non en

contidos memorísticos, claro.

Atrévete a descubrir a túa comarca!!!

Voltar ó índice

Literaturas Hispánicas 

CONTIDOS: o  eixo  fundamental  é  a  lectura  de obras  da  literatura  hispanoamericana  e  das

literaturas peninsulares, a análise e a interpretación dos seus textos e dos autores e as autoras

máis salientables.  Farase unha valoración comparada con outras artes (a música, a pintura, o

cine, ...) e outros discursos culturais que axuden a apreciar a relación das Literaturas Hispánicas

coa Literatura Universal.

INTERESARACHE SE...: che gusta a lectura e, especialmente, se tes pensado cursar no futuro



carreiras universitarias como Tradución e Interpretación, Filoloxía, Xornalismo,...

Voltar ó índice

Robótica :

Os contidos divididos por bloques desta materia son os seguintes:

BLOQUE1. A ROBOTICA

Orixe  e  evolción  da  robótica.Áreas  dre  aplicación  da  robótica  e  tipos  de  robots.Estrutura  e

funcionamento  dos  robots.Sensores  e  actuadores  e  controladores.  Motores,  transmisións  e

reductoras.

BLOQUE 2.PROGRAMACION E CONTROL

Características  das  unidades  de  control.Conexión  de  sensores  e  atuadores  coa  unidade  de

control.Diagramas  de  fluxo  e  técnicas  de  análise  de  problemas  mediante  diagramas  de

fluxo.Contornos  e  linguaxes  de  porogramación  para  controladores.Estructuras  e  bloques  dun

programa informático.Estructuras de control.Almacenamento de datos.Creación e modificación de

programas,

BLOQUE 3.PROXECTOS DE ROBOTICA

Análise de problemas.Técnicas de deseño e de construción de sistemas robóticos.Resolución de

desafíos e problemas robóticos.Técnicas de localización de fallos e avarías.Comunidades e redes

de intercambio na internet.Técnicas de difusión da información.

Voltar ó índice

MATERIAS DE 1 SESIÓNS SEMANAIS

Artes Escénicas 1 hora.

Co termo “Artes Escénicas” referímonos ao estudo e a práctica de toda forma de expresión que

teña que ver co universo do teatro, da danza, da música e, en xeral, co mundo do espectáculo. 

O alumnado deberá comprender e interpretar diferentes linguaxes escénicas, e coñecer o devir

da historia do teatro, de outras Artes Escénicas e do cine ao longo dos séculos;

Trátase, ao mesmo tempo, de poñer en práctica estes coñecementos, creando obras propias,

estimulando a creatividade e a autoestima, e afianzando a oratoria e a autonomía do alumnado.

INTERESARACHE SE...: te sentes atraído/a polas Artes Escénicas, e, especialmente,  pensas

cursar no futuro carreiras universitarias relacionadas co Arte Dramático e a Danza, a Música, o

Cine a, a Imaxe, Belas Artes, Tradución e Interpretación, Filoloxía, Ciclos Formativos da Familia

de Imaxe e Son,...

Voltar ó índice



Introdución á programación e robótica 

A  materia  Introdución  á  Programación  e  Robótica  é  unha  materia  que  potencia  o

desenvolvemento de habilidades e competencias interdisciplinarias, trabállanse áreas de Ciencias,

Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas, e se desenvolven habilidades e competencias dunha forma

efectiva debido principalmente a que se traballa en grupo.

Os bloques  de traballo son os mesmos que na materia de Robótica

BLOQUE1. A ROBOTICA

BLOQUE 2.PROGRAMACION E CONTROL

BLOQUE 3.PROXECTOS DE ROBOTICA

Coa  salvedade  que  dado  que  o  tempo  e  moito  menor,  a  complexidade  dos  proxectos

desenvolvidos e tamén menor.

Os robots sinxelos son unha ferramenta ideal para aplicar conceptos teóricos de materias coma

Tecnoloxía,  Informática  ,  Física  ou  Matemáticas.Conceptos  centrais  de  Tecnoloxía,  como

mecánica,  electricidade  e  programación  atopan  nos  robots  unha  plataforma  para  poñelos  en

práctica e aprender de modo experimental.

Por exemplo, para construir un robot LEGO hai que ensamblar diferentes pezas como bloques,

barras,  poleas,  rodas,  engranaxes,  etc.  Moitas destas construcións  mecánicas  repásanse na 

parte teórica da asignatura. Adicionalmente, o robot hai que programalo e ideas intuitivas como

secuencia  de  instruccións,  bucles,  condicións,  etc.  oblíganvos  a  razonar,  ordenar  o  voso 

pensamento e atopar os pasos lóxicos na consecución de certa tarefa, que son temas centrais da

informática. A este potencial didáctico hai que engadir a vistosidade e capacidade de motivación

que teñen os robots.

Voltar ó índice

Oratoria 

A introdución no currículo dunha materia como  ORATORIA responde á necesidade de cubrir

unha deficiencia na formación do noso alumnado, na que apenas ten cabida o discurso oral. A arte

de falar en público conseguiu en moitas ocasións transformar sociedades e persoas. A nosa é a

época histórica que máis recorre á oratoria, pois é a que dispón de máis oportunidades e medios

para conseguir transformacións e melloras.

 O importante  non é  xa a  adquisición de contidos,  senón a capacidade de utilizar  de xeito

eficiente o propio pensamento, e saber manexar as estratexias axeitadas para a adquisición, uso

e aplicación da información.

Consideramos que, hoxe máis que nunca, saber falar ben ante un público é unha necesidade.

Quen sabe comunicar ben ten asegurado, en boa medida, o éxito profesional, social, académico,



económico e político. É máis, quen coñece técnicas como a oratoria,  posúe a bagaxe que lle

permite exercer o poder (nas súas distintas manifestacións) e ser críticos con el.

Esta materia trata contidos como “comunicación e persuasión”, “aprendizaxe da oratoria e os

seus obxectivos”, “elaboración do discurso persuasivo”, “calidades e competencias do orador”, etc.

Especial relevancia pretende ter nesta asignatura a metodoloxía empregada. De conformidade

co proposto nos novos currículos LOMCE, preténdese dar protagonismo a metodoloxías activas e

colaborativas que modifiquen as habituais prácticas educativas. 

Dirixida a todo o alumnado ao ser unha materia que incide en aspectos como a configuración da

nosa traxectoria académica e profesional, o fortalecemento propia imaxe, ante nós mesmos/as e

ante as demais persoas e a participación na mellora colectiva e democrática da realidade.

Voltar ó índice


	TRONCAIS DE OPCIÓN:
	Economía (4horas):
	Para o alumnado que non curse economía en 4º de ESO prodúcese o primeiro contacto do mesmo con esta materia que axuda a descubrir que a economía está presente en moitos aspectos da nosa vida e que grandes problemas, como a escaseza de recursos, o desemprego, o subdesenvolvemento, entre outros, teñen un transfondo económico.
	O obxectivo que se busca é tratar de lograr que os coñecementos adquiridos sirvan ao alumnado para tomar conciencia sobre a realidade económica e social que lles toca vivir mantendo unha actitude crítica fronte a ela.
	O estudo de a economía axuda a percibir e coñecer o mundo que nos rodea, e posibilita analizar e profundar nas relacións humanas desde aspectos micro e macroeconómicos, incluíndo diferentes variables de contexto; facilita a comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na economía e no mundo empresarial, potencia as habilidades e destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona ferramentas para examinar de forma crítica a sociedade na que nos desenvolvemos; ademais, contribúe a desenvolver a curiosidade intelectual, a capacidade analítica, o rigor e a amplitude de perspectivas ao facer fronte ao estudo e investigación de diversos temas, o coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o medio ambiente, etc., un coñecemento matemático e estatístico, así como unha habilidade de comunicación oral e escrita para explicar e transmitir as ideas e conclusións con argumentos e evidencias empíricas, un sólido sentido da ética e respecto ao ser humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo.
	Quizais o que mellor distingue a economía como disciplina doutras ciencias sociais non é o seu obxecto, senón o seu enfoque. A día de hoxe cobran máis valor, si cabe, os coñecementos económicos pola importancia de contar con cidadáns libres e informados e pola relevancia de unha boa administración dos recursos dun país, o que mostra a gran transcendencia social da economía, pois o seu coñecemento contribúe a fomentar a mellora na calidade de vida, o progreso e o benestar social. O estudo de a economía proporciona, xunto con a formación técnica, unha serie de competencias en traballo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa e liderado, así como o estímulo do espírito emprendedor. 
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	Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as 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 e regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e as técnicas expresivas que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade física ten sobre elas e sobre a saúde.
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	A materia Introdución á Programación e Robótica é unha materia que potencia o desenvolvemento de habilidades e competencias interdisciplinarias, trabállanse áreas de Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas, e se desenvolven habilidades e competencias dunha forma efectiva debido principalmente a que se traballa en grupo.
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	Os robots sinxelos son unha ferramenta ideal para aplicar conceptos teóricos de materias coma Tecnoloxía, Informática , Física ou Matemáticas.Conceptos centrais de Tecnoloxía, como mecánica, electricidade e programación atopan nos robots unha plataforma para poñelos en práctica e aprender de modo experimental.
	Por exemplo, para construir un robot LEGO hai que ensamblar diferentes pezas como bloques, barras, poleas, rodas, engranaxes, etc. Moitas destas construcións mecánicas  repásanse na  parte teórica da asignatura. Adicionalmente, o robot hai que programalo e ideas intuitivas como secuencia de instruccións, bucles, condicións, etc. oblíganvos a razonar, ordenar o voso  pensamento e atopar os pasos lóxicos na consecución de certa tarefa, que son temas centrais da informática. A este potencial didáctico hai que engadir a vistosidade e capacidade de motivación que teñen os robots.
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