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2º BAC:  MATERIAS TRONCAIS E ESPECÍFICAS 

TRONCAIS DE OPCIÓN: 4 sesións semanais

Bioloxía: 

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a

formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das ciencias. Deste xeito, a

Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias biosanitarias e biotecnolóxicas,

e contribúe a consolidar o método científico como ferramenta habitual de traballo,  fomentando no

alumnado o estímulo da súa curiosidade, da capacidade de razoar, da formulación de hipóteses e

deseños  experimentais,  da  interpretación  de  datos  e  da  resolución  de  problemas.  Os  contidos

distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir dos coñecementos xa

adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición química,

a estrutura e ultraestrutura, e as súas funcións. Deste xeito, o primeiro bloque céntrase no estudo da

base molecular e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos e enlaces

químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas.  O segundo bloque

fixa  a  súa  atención  na  célula  como  un  sistema  complexo  integrado,  analizando  a  influencia  do

progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. O terceiro céntrase no

estudo da xenética molecular e os novos desenvolvementos desta no campo da enxeñaría xenética,

coas repercusións éticas e sociais derivadas da devandita manipulación xenética, e relaciónase o

estudo  da  xenética  co  feito  evolutivo.  No  cuarto abórdase  o  estudo  dos  microorganismos  e  a

biotecnoloxía, así como as aplicacións desta e da microbioloxía en campos variados como a industria

alimentaria  e  farmacéutica,  a  biorremediación,  etc.  O quinto céntrase na inmunoloxía  e  as  súas

aplicacións, nomeadamente no estudo do sistema inmune humano, as súas disfuncións e as súas

deficiencias.

Grazas  a  estes  contidos,  a  materia  de  Bioloxía  achégalles  aos  alumnos  e  alumnas  todas  as

competencias clave imprescindibles para a formación científica, así como as destrezas necesarias

para a persoa, que lles van permitir madurar como persoas e alcanzar un pleno desenvolvemento

cívico como cidadáns e cidadás libres e responsables na nosa sociedade.

Voltar ó índice

Economía da empresa: 

Esta materia pretende proporcionar ós alumnos un primeiro acercamento ó mundo empresarial.  Ó

longo do curso, os alumnos han de percibir que a empresa como axente económico desempeña un

importante papel na economía, porque ó ser a unidade básica de producción é a que se encarga de

obter bens e servicios que a sociedade necesita. O uso de Internet permitirá os alumnos realizar

pequenos traballos de investigación sobre a realidade empresarial galega e local, xa que é preciso



que os contidos se acheguen á súa realidade máis próxima.

A materia, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de distintas áreas e funcións

da empresa, estrutúrase nos bloques seguintes: "A empresa", no que se describen os seus elementos,

as súas funcións e os seus obxectivos; "Desenvolvemento da empresa", onde se fai unha análise das

decisións de dimensión e localización, e das estratexias de crecemento; "Organización e dirección da

empresa", no que se explica a planificación, a organización e a xestión dos recursos da empresa; "A

función produtiva", para analizar os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos derivada

deles;  "A  función  comercial  da  empresa",  que  repasa  as  principais  decisións  da  empresa  na

comercialización dos seus produtos e/ou servizos; "A información na empresa", para comprender a

importancia  de  contar  con  datos  e  información  relevante  e  precisa  na  toma  de  decisións  e  no

cumprimento das obrigas fiscais;  e finalmente "A función financeira",  onde se trata de analizar os

aspectos salientables das decisión de investimento e financiamento na empresa.

A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, onde se exerciten e

medren a creatividade e o espírito de innovación, e se incentive a elaboración de reflexións persoais e

a toma de  decisións  fundamentadas,  así  como a concepción  do erro  como fonte  de progreso e

aprendizaxe.  Tamén  ha  contribuír  ao  desenvolvemento  da  competencia  matemática  e  das

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, de comunicación lingüística e dixital, da capacidade de

aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor.

Esta materia, da que os alumnos poden examinarse nas probas de acceso a universidade, comprende

partes teóricas e tamén a realización de exercicios prácticos correpondentes as distintas unidades

didácticas. Tanto na cualificación no instituto como nas probas ABAU, o peso de cada unha das partes

supón un 50% da nota global.

Voltar ó índice

Grego II:

Grego é unha materia de catro horas semanais que se imparte en 2º BAC, tendo como obxectivo o

afondamento no coñecemento do grego antigo. Os contidos da materia están marcados pola CIUG

(Comisión  Interuniversitaria  de  Galicia)  e  son  maioritariamente  lingüísticos:  fonética,  morfoloxía,

sintaxe e a aprendizaxe dun vocabulario mínimo que nos permita traballar etimoloxías e traducir textos

sinxelos dos autores que entran nas probas ABAU. Ademais de lingua, o temario complétase con

breves temas  e lecturas de literatura grega.

Nesta materia non se precisa libro de texto, xa que se usan materiais de elaboración propia, tanto en

soporte dixital como papel.

Como  preparación  para  a  ABAU,   contemplarase  a  posibilidade  de  participar  na  Olimpíada  de

Tradución de Textos Clásicos e se o desenvolvemento da programación didáctica o permite, acudir ao
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Festival de Teatro Grecolatino e participar no concurso en liña Odisea.

A profesora que imparte esta materia é Susana Losada Soto.

Voltar ó índice

Latín II:

A materia de Latín II ten como principal finalidade a tradución de textos orixinais  tanto en prosa como

en verso, coa axuda dun dicionario,  facendo así  un estudo pormenorizado da morfoloxía e sintaxe.

Todo isto sen esquecer  a ampliación dun vocabulario  básico.  Afondarase no estudo de locucións

incorporadas á lingua coloquial  e á literaria e estudarase unha relación de topónimos.  No bloque

adicado á literatura latina estudaranse  os principais xéneros literarios, os seus autores e as obras

máis representativas. 

Como  preparación  para  a  ABAU,   contemplarase  a  posibilidade  de  participar  na  Olimpíada  de

Tradución de Textos Clásicos e se o desenvolvemento da programación didáctica o permite, acudir ao

Festival de Teatro Grecolatino e participar no concurso en liña Odisea.

A profesora que imparte a materia é Eva María Vilariño Mato. 

Voltar ó índice

Xeoloxía: 

A materia de Xeoloxía de segundo curso de bacharelato pretende ampliar,  afianzar e afondar nos

coñecementos xeolóxicos e nas competencias que se foron adquirindo e traballando na ESO e na

materia de Bioloxía e Xeoloxía en primeiro de bacharelato.

O programa estrutúrase en dez bloques, cuns contidos que van permitir coñecer o comportamento

global da Terra considerando a orixe e a natureza dos materiais presentes, o fluxo e o balance de

enerxía, e os procesos dinámicos que o caracterizan.

Estudaranse os principios fundamentais da xeoloxía, a composición dos materiais (minerais e rochas),

o seu recoñecemento e a súa utilidade para a sociedade, os elementos do relevo e as súas condicións

de formación, os tipos de deformacións, a interpretación de mapas topográficos, a división do tempo

xeolóxico,  a  posibilidade  da  ocorrencia  de  feitos  graduais  ou  catastróficos,  as  interpretacións  de

mapas xeolóxicos sinxelos e cortes xeolóxicos, a análise de formacións litolóxicas ou a historia da

Terra. Trabállase tamén no estudo da nova ciencia da planetoloxía, que amplía os coñecementos que

temos da Terra ao resto dos planetas, sen esquecer que o noso planeta é o único que recicla a súa

litosfera.

Introdúcese un bloque sobre riscos xeolóxicos no que, de xeito sinxelo e abarcable para o alumnado

deste nivel, se traballen riscos derivados de procesos xeolóxicos externos, internos ou meteorolóxicos.



Prevese tamén o uso dos recursos renovables e non renovables, incidindo especialmente na súa

exploración e na súa explotación sustentable. O alumnado deberá aplicar moitos dos coñecementos

adquiridos e valorar a súa influencia para poder localizar catástrofes futuras e o seu grao de perigo

asociado.

Preséntase a xeoloxía de España e, particularmente, a de Galicia para que, logo de vistos, traballados

e adquiridos os coñecementos xeolóxicos xerais, os alumnos e as alumnas os poidan aplicar ao seu

ámbito. Para iso, e como compoñente básico dun curso ao que se lle quere outorgar un enfoque

nomeadamente práctico, inclúese un bloque sobre o traballo de campo, na medida en que constitúe

unha ferramenta esencial para abordar a maioría das investigacións e dos estudos en xeoloxía. Así,

boa parte dos coñecementos que se propoñen han atopar un marco natural onde aplicalos, ver a súa

utilidade ou analizar o seu significado.

Voltar ó índice
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MATERIAS ESPECÍFICAS: 3 sesións semanais

Ciencias da terra e do medio ambiente: 

Esta materia ten como eixe principal o uso que facemos as persoas dos recursos que nos ofrece o

noso planeta, un planeta finito que "utilizamos" como se fose ilimitado. Debe ser un instrumento para a

comprensión do mundo que nos rodea e debe,  tamén, promover unha reflexión crítica acerca da

problemática  ambiental  que  leve  o  alumnado  a  exercer  unha  cidadanía  con  conciencia  cívica

responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e mellorar o medio

natural  e,  consecuentemente,  participar  de forma solidaria  no desenvolvemento e mellora do seu

contorno social. 

A materia  divídese  en  sete  bloques  de  contidos.  No bloque  I  ("Medio  ambiente  e  fontes  de

información ambiental"),  logo de definido o medio ambiente, os contidos céntranse na teoría de

sistemas e a súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental. Trátase de

pór á disposición do alumnado as ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra desde un punto

de vista sistémico, así como adquirir o coñecemento necesario para acceder con rigor ás fontes de

información ambiental. O bloque 2 ("Dinámica dos sistemas fluídos") aborda contidos relacionados

coa dinámica dos subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera, como paso previo ao

estudo dos bloques 3 ("Contaminación atmosférica") e 4 ("Contaminación das augas"), nos que

os contidos xirarán arredor  de toda a problemática  ambiental  relacionada coa contaminación dos

anteditos subsistemas terrestres: a contaminación atmosférica e a contaminación das augas.

O bloque 5  ("A xeosfera e os riscos xeolóxicos") trata contidos relacionados cos riscos xeolóxicos

internos e externos, facendo fincapé nas medidas de predición, prevención e corrección que se poden

pór en práctica fronte a este tipo de impactos.

O  bloque  6,  co  título  de  "Circulación  de  materia  e  enerxía  na  biosfera",  inclúe  contidos

relacionados  coa  composición,  a  estrutura  e  a  dinámica  dos  ecosistemas,  a  importancia  da

biodiversidade e a súa conservación e, finalmente, un análise sobre a situación de interfases como o

solo e o medio litoral, que son moi fráxiles en relación á presión ás que os someten as actividades

humanas, e que é preciso valorar e conservar.

Por  último,  a  modo  de  conclusión,  o bloque  7  ("A xestión  do  planeta  e  o  desenvolvemento

sustentable") ten  como  finalidade  analizar  modelos  de  xestión  do  planeta,  investigar  sobre  a

información facilitada por diferentes instrumentos de avaliación ambiental e achegarse á lexislación en

materia ambiental a nivel local, autonómico, estatal e internacional. En definitiva, trátase de reflexionar

con sentido crítico sobre a problemática ambiental á que se enfronta a sociedade utilizando diferentes

fontes de información.

Voltar ó índice



Fundamentos de administración e xestión:

No contexto actual é importante estimular as destrezas e habilidades dos estudantes para transformar

ideas en proxectos, a través dun estudo profundo das variables para a posta en marcha dun negocio e

a súa viabilidade futura.

Podemos dicir que constitúe o obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas

que se divide a actividade da empresa, tanto no nivel de planificación e definición de obxectivos como

no nivel de xestión diaria dos recursos e as actividades da empresa que permitan alcanzar o obxectivo

de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto enmarcado dentro da idea de fomentar o espírito

emprendedor na educación secundaria.

Para  iso  trabállase sobre  todo a nivel  práctico  de maneira  que o  alumno comprenda e poña en

práctica as tarefas que no día a día se levan a cabo nas empresas:  comunicacións,  facturación,

contabilidade, xestión de impostos, recursos humanos, marketing…

Esta materia  non está entre as que os alumnos poden escoller  para examinarse nas probas de

Avaliación do Bacharelato e Acceso a Universidade (ABAU).

Voltar ó índice

Historia da música e a danza:

Esta  materia  pretende ser  unha aproximación a través da audición,  das  principais  características

formais,  estéticas  e  estilísticas  das  composicións  máis  representativas  da  historia  da  música  e

introducir ao alumnado no descubrimento dun amplo espectro de manifestacións e estilos.

Os contidos traballados permitiranlle ao alumnado comprender a evolución da música e da danza,

establecer asociacións con outras manifestacións artísticas das sociedades en que se produciron,

situar temporalmente as obras e, finalmente, construír argumentacións fundadas na súa análise e na

súa valoración.

Voltar ó índice
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PORTUGUÉS:

NO IES DE MELIDE PÓDESE ESTUDAR PORTUGUÊS:

Voltar ó índice

Psicoloxía  :  “ Coñécete a ti mesmo “ Sócrates, filósofo grego

CONTIDOS:

A psicoloxía  é  unha  rama  do  saber  cuxa  finalidade  esencial  é  tanto  a  comprensión  da  propia

individualidade como das condutas sociais e a súa interrelación.

ESTUDOS AOS QUE VAI DIRIXIDA:

Especificamente, a todo o alumnado que vaia realizar estudos de carácter científico, na súa rama de

ciencias  da  saúde  ,  así  comoa  queles  estudos  relacionados  coa  psicoloxía,  socioloxía,  ciencias

políticas e ciencias da educación..

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.



Tecnoloxia Industrial II:

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
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MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA E DE CENTRO: 

MATERIAS DE 2 SESIÓNS SEMANAIS

Actividade física e saúde:

Por que? 

     Axudarache a manterte en boa forma física e nun estado de equilibrio emocional e social óptimo

para afrontar un curso tan decisivo como 2º de BAC.  

    Serve ademais, como complemento para os estudios posteriores relacionados coas ciencias da

saúde e para aquelas persoas que precisen de realizar probas físicas de acceso a corpos de policía,

bombeiros, ensinanzas deportivas, ...

Como?

     Traballaremos sen carga teórica adicional extraescolar, sempre con situacións prácticas integrando

coñecementos, destrezas, actitudes e valores. 

Nº de horas?

     Para que te organices mellor na selección das optativas que oferta o noso centro o alumnado

poderá elixir neste caso a opción de 1h ou 2 horas á semana. Evidentemente o proxecto curricular de

2 horas beneficiará en maior medida as experiencias psico-motrices que desenvolverás en horario

lectivo.

Voltar ó índice

Electrotecnia: 

  Estes son os obxetivos que pretente acadar ao finalizar o curso a materia de Electrotecnia

1. Comprender e explicar o comportamento de dispositivos eléctricos sinxelos e os principios e leis

físicas que os fundamentan.

 2.  Seleccionar  e  utilizar  os  compoñentes  dun  circuito  eléctrico  que  responda  a  unha  finalidade

predeterminada, comprendendo o seu  funcionamento.

3.  Coñecer  o  funcionamento  e  empregar  axeitadamente  os  aparatos  de  medida  de  magnitudes

eléctricas, estimando  a súa  magnitude e valorando o grao de precisión.

 4. Utilizar o vocabulario e recursos gráficos e símbolos apropiados para describir circuitos eléctricos e

magnéticos.

5. Montar e/ou simular circuitos eléctricos característicos.



6. Obter  valor das principais magnitudes dun circuito eléctrico composto por elementos discretos en

réxime permanente por medio da medidae o cálculo.

7.  Analizar  e  interpretar  esquemas  e  planos  de  instalación  e  equipos  eléctricos  característicos,

comprendendo a función dun elemento ou grupo funcional de elementos no conxunto.

 8. Seleccionar e interpretar información  para plantexar e valorar solucións,no ámbito da electrotecnia,

a problemas técnicos cotiás.

 9. Propor solucións a problemas no campo da electrotecnia cun nivel de precisión coherente co  das

diversas magnitudes que interveñen neles.

 10. Comprender descripcións e características dos dispositivos eléctricos e transmitir  con precisión

coñecementos e ideas sobre eles  utilizando vocabulario, símbolos e formas de expresión axeitadas.

 11. Actuar con autonomía, confianza e seguridade ao inspeccionar, manipular e intervir en circuitos e

máquinas eléctricas para comprender o seu  funcionamento.

12. Coñecer  a realidade do sector eléctrico en Galiocia e as medidas de aforro e eficiencia enerxética

que se están aplicando na industria, consumo de aparatos eléctricos ou uso  de lámparas.

Voltar ó índice

Ética e filosofía do dereito 

“O que non queira vivir  entre xustos, que viva no deserto”, Séneca, filósofo latino.

Polo que se refire á filosofía do dereito, con ela  se pretende ofrecerlle ao alumnado de bacharelato

interesado nas ciencias xurídicas unha primeira aproximación ao mundo do dereito.

A materia está estruturada en catro bloques. O primeiro trata os temas clásicos da ética. O segundo,

presenta as teorías sobre o ben moral dos pensadores e das pensadoras máis salientables da historia

da filosofía. O terceiro refírese ao tema do dereito, expondo o máis básico dunha teoría do dereito E

presentando as posturas que se dan sobre a validez e o sentido das normas xurídicas. Por último, o

cuarto bloque está dirixido á reflexión sobre a xustiza, a democracia e os dereitos humanos como

ideais morais e xurídicos para a cidadanía do século XXI.

Dirixida  a  todo  o  alumnado  que  vaia  a  realizar  estudos  no  ámbeto  do  dereito,  traballo

social,administración e economía de empresas. Especificamente, tamén,a todo o alumnado que vaia

realizar estudos de carácter de humanidades e ciencias sociais.

Voltar ó índice



2º BAC:  MATERIAS TRONCAIS E ESPECÍFICAS 

Filosofía da ciencia e da tecnoloxía  : 

Esta materia ten como obxectivo proporcionar ao alumnado un espazo de reflexión  sobre o

valor e a natureza da ciencia e, ademais, sobre as repercusións ambientais, políticas, sociais

e para o propio ser humano da tecnoloxía.

A materia  está organizada en cinco bloques:  o  primeiro,  introdutorio,  onde se definen os

conceptos fundamentais do que vai tratar a materia; mediante o segundo bloque preténdese

facer un percorrido histórico pola ciencia que axude a comprendela, a valorala e a reflexionar

sobre  ela;  o  terceiro  bloque  ocuparase da filosofía  da  ciencia  desde a  súa orixe  ata  as

cuestións que máis preocupan na actualidade; no cuarto bloque faise unha análise da ciencia

mediante unha serie de conceptos básicos, como son o método e os enunciados científicos,

para se centrar despois nos conceptos de racionalidade, obxectividade e verdade; e finalízase

cun  bloque  dedicado  á  filosofía  da  tecnoloxía  facendo  un  breve  percorrido  histórico  e

rematando coas reflexións sobre a tecnoloxía cos conceptos de democracia, ambiente, ser

humano, progreso e responsabilidade.

Dirixida a todo o alumnado  con inquedanzas sobre o valor e a natureza da ciencia e a

tecnoloxía e sobre as súas repercusións ambientais, políticas, sociais e para o propio ser

humano. Especificamente, a todo o alumnado que vaia realizar estudos de carácter científico.

Voltar ó índice

Literatura galega do século xx e da actualidade:

Trátase dunha  materia  práctica  na  que  se fai  un  percorrido,  a  través de textos  escollidos,  polas

principais manifestacións literarias en lingua galega nos séculos XX e XXI.

A metodoloxía  que  se  emprega  está  baseada  na  lectura  de  textos  e  no  visionado  de  material

audiovisual  (películas,  sobre  todo)  tirados de autores/as  de todo o  século  XX e  dos nosos días.

Paralelamente, procúrase axudarlle ao alumno/a a mellorar a capacidade de elaboración de textos

propios, ben sexan estes creativos en sentido estrito ou de análise das obras literarias que teñan sido

obxecto de atención na clase.

Na materia non existen exames ao estilo tradicional, senón que a avaliación do alumno/a realízase día

a día, valorando a súa implicación e o seu papel específico na dinámica da aula.

A  materia  pretende  servir  para  mellorar  a  capacidade  crítica,  de  expresión  e  creación  e,

particularmente, tamén ser un apoio máis para superar con éxito o apartado de historia da literatura

incluído no currículo da materia común denominada Lingua Galega e Literatura.

Voltar ó índice



Métodos estatísticos e numéricos:

Os coñecementos adquiridos a través desta  materia permiten analizar diversas situacións cotiás ou

as informacións que aparecen nos diferentes medios contribuíndo á formación do alumnado como

cidadáns  autónomos  e  con  criterio  propio,  e  prorporciónanlle  as  bases  para  abordar  estudios

posteriores que teñan materias relacionadas coa Estatística.

Relevancia desta materia no curso actual e en estudos posteriores:

Para o alumnado que cursa Matemáticas Aplicadas II, supón un reforzo no bloque de Probabilidade e

Estatística, e na unidade de Programación Lineal. 

Para o alumando do bacharelato de Ciencias, é unha oportunidade para afianzar os coñecementos

probabilísticos e estatísticos que coa LOMCE entran  a formar parte do currículo de Matemáticas II.

As carreiras da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, moitas das pertencentes ás ramas de Ciencias

e  Ciencias  da  Saúde  (Enfermería,  Farmacia,  Medicina,  Psicoloxía,  Pedagoxía,  Bioloxía,Ciencias

Ambientais,...) e algunhas das da rama de Artes e Humanidades,coma Historia e Xeografía, precisan

coñecementos estatísticos.

Voltar ó índice



2º BAC:  MATERIAS TRONCAIS E ESPECÍFICAS 

MATERIAS DE 1 SESIÓNS SEMANAIS

Actividade física e saúde: 

Por que? 

     Axudarache a manterte en boa forma física e nun estado de equilibrio emocional e social óptimo

para afrontar un curso tan decisivo como 2º de BAC.  

    Serve ademais, como complemento para os estudios posteriores relacionados coas ciencias da

saúde e para aquelas persoas que precisen de realizar probas físicas de acceso a corpos de policía,

bombeiros, ensinanzas deportivas, ...

Como?

     Traballaremos sen carga teórica adicional extraescolar, sempre con situacións prácticas integrando

coñecementos, destrezas, actitudes e valores. 

Nº de horas?

     Para que te organices mellor na selección das optativas que oferta o noso centro o alumnado

poderá elixir neste caso a opción de 1h ou 2 horas á semana. Evidentemente o proxecto curricular de

2 horas beneficiará en maior medida as experiencias psico-motrices que desenvolverás en horario

lectivo.

Voltar ó índice

Artes Escénicas: 

CONTIDOS:  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 II

A materia Introdución á Programación e Robótica, potencia o desenvolvemento  de habilidades e

competencias relacionadas cos ámbitos das Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas, o que

actualmente coñécese como competencias STEM. 

Nesta materia, preténdese abarcar contidos básicos como o recoñer e coñecer os distintos tipos de

robots, as súas aplicacións, os principios básicos de programación ao mesmo tempo que a partir de

pequenos proxectos se trata de fomentar a innovación, o emprendemento, a xestión de proxectos  e o

traballo en equipo.

A materia  está  organizada  en  tres  bloques  de contido:  “A robótica”,  “programación  e  control”  e

“proxectos de robótica” e está indicada para todo aquel alumnado que teña curiosidade e interese no

mundo da robótica e/ou estea pensando en realizar estudos relacionados co tema.

Voltar ó índice

Obradoiro de retórica e debate: 

A arte de falar en público, inseparable da arte de persuadir,  existe desde fai aproximadamente 2500

anos, pero parece ter desaparecido na súa forma orixinal do ensino secundario e superior desde fai

séculos. Con todo,  o potencial  que encerran as aportacións da tradición retórica na formación da

cidadanía é enorme. Esta arte, a arte de persuadir e convencer, a arte da deliberación e a discusión, é

unha gran ferramenta  para calquera persoa que queira expresarse mellor, escoitar e ler, analizar e

comprender, construír e deconstruir o discurso. 

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 “a retórica e a súa historia”, “introdución á retórica”, “a creación e a

exposición da mensaxe persuasiva”, “retórica, ética e política”.

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 (como o Modelo Parlamento Europeo, ou o Modelo ONU) 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: 4 sesións semanais
	Bioloxía:
	A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias biosanitarias e biotecnolóxicas, e contribúe a consolidar o método científico como ferramenta habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade, da capacidade de razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da interpretación de datos e da resolución de problemas. Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir dos coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición química, a estrutura e ultraestrutura, e as súas funcións. Deste xeito, o primeiro bloque céntrase no estudo da base molecular e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos e enlaces químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas. O segundo bloque fixa a súa atención na célula como un sistema complexo integrado, analizando a influencia do progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. O terceiro céntrase no estudo da xenética molecular e os novos desenvolvementos desta no campo da enxeñaría xenética, coas repercusións éticas e sociais derivadas da devandita manipulación xenética, e relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. No cuarto abórdase o estudo dos microorganismos e a biotecnoloxía, así como as aplicacións desta e da microbioloxía en campos variados como a industria alimentaria e farmacéutica, a biorremediación, etc. O quinto céntrase na inmunoloxía e as súas aplicacións, nomeadamente no estudo do sistema inmune humano, as súas disfuncións e as súas deficiencias.
	Grazas a estes contidos, a materia de Bioloxía achégalles aos alumnos e alumnas todas as competencias clave imprescindibles para a formación científica, así como as destrezas necesarias para a persoa, que lles van permitir madurar como persoas e alcanzar un pleno desenvolvemento cívico como cidadáns e cidadás libres e responsables na nosa sociedade.
	Voltar ó índice
	Economía da empresa:
	Esta materia pretende proporcionar ós alumnos un primeiro acercamento ó mundo empresarial. Ó longo do curso, os alumnos han de percibir que a empresa como axente económico desempeña un importante papel na economía, porque ó ser a unidade básica de producción é a que se encarga de obter bens e servicios que a sociedade necesita. O uso de Internet permitirá os alumnos realizar pequenos traballos de investigación sobre a realidade empresarial galega e local, xa que é preciso que os contidos se acheguen á súa realidade máis próxima.
	A materia, que emprega un enfoque de presentación baseado na análise de distintas áreas e funcións da empresa, estrutúrase nos bloques seguintes: "A empresa", no que se describen os seus elementos, as súas funcións e os seus obxectivos; "Desenvolvemento da empresa", onde se fai unha análise das decisións de dimensión e localización, e das estratexias de crecemento; "Organización e dirección da empresa", no que se explica a planificación, a organización e a xestión dos recursos da empresa; "A función produtiva", para analizar os procesos produtivos e a estrutura de ingresos e custos derivada deles; "A función comercial da empresa", que repasa as principais decisións da empresa na comercialización dos seus produtos e/ou servizos; "A información na empresa", para comprender a importancia de contar con datos e información relevante e precisa na toma de decisións e no cumprimento das obrigas fiscais; e finalmente "A función financeira", onde se trata de analizar os aspectos salientables das decisión de investimento e financiamento na empresa.
	A materia ha permitir o fomento dunha cultura e dun xeito de pensar empresarial, onde se exerciten e medren a creatividade e o espírito de innovación, e se incentive a elaboración de reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, así como a concepción do erro como fonte de progreso e aprendizaxe. Tamén ha contribuír ao desenvolvemento da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, de comunicación lingüística e dixital, da capacidade de aprender a aprender, e do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor.
	Esta materia, da que os alumnos poden examinarse nas probas de acceso a universidade, comprende partes teóricas e tamén a realización de exercicios prácticos correpondentes as distintas unidades didácticas. Tanto na cualificación no instituto como nas probas ABAU, o peso de cada unha das partes supón un 50% da nota global.
	Voltar ó índice
	Grego II:
	Grego é unha materia de catro horas semanais que se imparte en 2º BAC, tendo como obxectivo o afondamento no coñecemento do grego antigo. Os contidos da materia están marcados pola CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) e son maioritariamente lingüísticos: fonética, morfoloxía, sintaxe e a aprendizaxe dun vocabulario mínimo que nos permita traballar etimoloxías e traducir textos sinxelos dos autores que entran nas probas ABAU. Ademais de lingua, o temario complétase con breves temas e lecturas de literatura grega.
	Nesta materia non se precisa libro de texto, xa que se usan materiais de elaboración propia, tanto en soporte dixital como papel.
	Como preparación para a ABAU, contemplarase a posibilidade de participar na Olimpíada de Tradución de Textos Clásicos e se o desenvolvemento da programación didáctica o permite, acudir ao Festival de Teatro Grecolatino e participar no concurso en liña Odisea.
	A profesora que imparte esta materia é Susana Losada Soto.
	Voltar ó índice
	Latín II:
	A materia de Latín II ten como principal finalidade a tradución de textos orixinais tanto en prosa como en verso, coa axuda dun dicionario, facendo así un estudo pormenorizado da morfoloxía e sintaxe. Todo isto sen esquecer a ampliación dun vocabulario básico. Afondarase no estudo de locucións incorporadas á lingua coloquial e á literaria e estudarase unha relación de topónimos. No bloque adicado á literatura latina estudaranse os principais xéneros literarios, os seus autores e as obras máis representativas.
	Como preparación para a ABAU, contemplarase a posibilidade de participar na Olimpíada de Tradución de Textos Clásicos e se o desenvolvemento da programación didáctica o permite, acudir ao Festival de Teatro Grecolatino e participar no concurso en liña Odisea.
	A profesora que imparte a materia é Eva María Vilariño Mato.
	Voltar ó índice
	Xeoloxía:
	A materia de Xeoloxía de segundo curso de bacharelato pretende ampliar, afianzar e afondar nos coñecementos xeolóxicos e nas competencias que se foron adquirindo e traballando na ESO e na materia de Bioloxía e Xeoloxía en primeiro de bacharelato.
	O programa estrutúrase en dez bloques, cuns contidos que van permitir coñecer o comportamento global da Terra considerando a orixe e a natureza dos materiais presentes, o fluxo e o balance de enerxía, e os procesos dinámicos que o caracterizan.
	Estudaranse os principios fundamentais da xeoloxía, a composición dos materiais (minerais e rochas), o seu recoñecemento e a súa utilidade para a sociedade, os elementos do relevo e as súas condicións de formación, os tipos de deformacións, a interpretación de mapas topográficos, a división do tempo xeolóxico, a posibilidade da ocorrencia de feitos graduais ou catastróficos, as interpretacións de mapas xeolóxicos sinxelos e cortes xeolóxicos, a análise de formacións litolóxicas ou a historia da Terra. Trabállase tamén no estudo da nova ciencia da planetoloxía, que amplía os coñecementos que temos da Terra ao resto dos planetas, sen esquecer que o noso planeta é o único que recicla a súa litosfera.
	Introdúcese un bloque sobre riscos xeolóxicos no que, de xeito sinxelo e abarcable para o alumnado deste nivel, se traballen riscos derivados de procesos xeolóxicos externos, internos ou meteorolóxicos. Prevese tamén o uso dos recursos renovables e non renovables, incidindo especialmente na súa exploración e na súa explotación sustentable. O alumnado deberá aplicar moitos dos coñecementos adquiridos e valorar a súa influencia para poder localizar catástrofes futuras e o seu grao de perigo asociado.
	Preséntase a xeoloxía de España e, particularmente, a de Galicia para que, logo de vistos, traballados e adquiridos os coñecementos xeolóxicos xerais, os alumnos e as alumnas os poidan aplicar ao seu ámbito. Para iso, e como compoñente básico dun curso ao que se lle quere outorgar un enfoque nomeadamente práctico, inclúese un bloque sobre o traballo de campo, na medida en que constitúe unha ferramenta esencial para abordar a maioría das investigacións e dos estudos en xeoloxía. Así, boa parte dos coñecementos que se propoñen han atopar un marco natural onde aplicalos, ver a súa utilidade ou analizar o seu significado.
	Voltar ó índice
	MATERIAS ESPECÍFICAS: 3 sesións semanais
	Ciencias da terra e do medio ambiente:
	Esta materia ten como eixe principal o uso que facemos as persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta, un planeta finito que "utilizamos" como se fose ilimitado. Debe ser un instrumento para a comprensión do mundo que nos rodea e debe, tamén, promover unha reflexión crítica acerca da problemática ambiental que leve o alumnado a exercer unha cidadanía con conciencia cívica responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e mellorar o medio natural e, consecuentemente, participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social.
	A materia divídese en sete bloques de contidos. No bloque I ("Medio ambiente e fontes de información ambiental"), logo de definido o medio ambiente, os contidos céntranse na teoría de sistemas e a súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental. Trátase de pór á disposición do alumnado as ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra desde un punto de vista sistémico, así como adquirir o coñecemento necesario para acceder con rigor ás fontes de información ambiental. O bloque 2 ("Dinámica dos sistemas fluídos") aborda contidos relacionados coa dinámica dos subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera, como paso previo ao estudo dos bloques 3 ("Contaminación atmosférica") e 4 ("Contaminación das augas"), nos que os contidos xirarán arredor de toda a problemática ambiental relacionada coa contaminación dos anteditos subsistemas terrestres: a contaminación atmosférica e a contaminación das augas.
	O bloque 5 ("A xeosfera e os riscos xeolóxicos") trata contidos relacionados cos riscos xeolóxicos internos e externos, facendo fincapé nas medidas de predición, prevención e corrección que se poden pór en práctica fronte a este tipo de impactos.
	O bloque 6, co título de "Circulación de materia e enerxía na biosfera", inclúe contidos relacionados coa composición, a estrutura e a dinámica dos ecosistemas, a importancia da biodiversidade e a súa conservación e, finalmente, un análise sobre a situación de interfases como o solo e o medio litoral, que son moi fráxiles en relación á presión ás que os someten as actividades humanas, e que é preciso valorar e conservar.
	Por último, a modo de conclusión, o bloque 7 ("A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable") ten como finalidade analizar modelos de xestión do planeta, investigar sobre a información facilitada por diferentes instrumentos de avaliación ambiental e achegarse á lexislación en materia ambiental a nivel local, autonómico, estatal e internacional. En definitiva, trátase de reflexionar con sentido crítico sobre a problemática ambiental á que se enfronta a sociedade utilizando diferentes fontes de información.
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	Fundamentos de administración e xestión:
	No contexto actual é importante estimular as destrezas e habilidades dos estudantes para transformar ideas en proxectos, a través dun estudo profundo das variables para a posta en marcha dun negocio e a súa viabilidade futura.
	Podemos dicir que constitúe o obxecto de estudo desta materia o conxunto de áreas e funcións nas que se divide a actividade da empresa, tanto no nivel de planificación e definición de obxectivos como no nivel de xestión diaria dos recursos e as actividades da empresa que permitan alcanzar o obxectivo de consolidación dun proxecto empresarial, todo isto enmarcado dentro da idea de fomentar o espírito emprendedor na educación secundaria.
	Para iso trabállase sobre todo a nivel práctico de maneira que o alumno comprenda e poña en práctica as tarefas que no día a día se levan a cabo nas empresas: comunicacións, facturación, contabilidade, xestión de impostos, recursos humanos, marketing…
	Esta materia non está entre as que os alumnos poden escoller para examinarse nas probas de Avaliación do Bacharelato e Acceso a Universidade (ABAU).
	Voltar ó índice
	Historia da música e a danza:
	Esta materia pretende ser unha aproximación a través da audición, das principais características formais, estéticas e estilísticas das composicións máis representativas da historia da música e introducir ao alumnado no descubrimento dun amplo espectro de manifestacións e estilos.
	Os contidos traballados permitiranlle ao alumnado comprender a evolución da música e da danza, establecer asociacións con outras manifestacións artísticas das sociedades en que se produciron, situar temporalmente as obras e, finalmente, construír argumentacións fundadas na súa análise e na súa valoración.
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	PORTUGUÉS:
	NO IES DE MELIDE PÓDESE ESTUDAR PORTUGUÊS:
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	Psicoloxía: “ Coñécete a ti mesmo “ Sócrates, filósofo grego
	Especificamente, a todo o alumnado que vaia realizar estudos de carácter científico, na súa rama de ciencias da saúde , así comoa queles estudos relacionados coa psicoloxía, socioloxía, ciencias políticas e ciencias da educación..
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	Tecnoloxia Industrial II:
	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.
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	Métodos estatísticos e numéricos:
	Os coñecementos adquiridos a través desta materia permiten analizar diversas situacións cotiás ou as informacións que aparecen nos diferentes medios contribuíndo á formación do alumnado como cidadáns autónomos e con criterio propio, e prorporciónanlle as bases para abordar estudios posteriores que teñan materias relacionadas coa Estatística.
	Relevancia desta materia no curso actual e en estudos posteriores:
	Para o alumnado que cursa Matemáticas Aplicadas II, supón un reforzo no bloque de Probabilidade e Estatística, e na unidade de Programación Lineal.
	Para o alumando do bacharelato de Ciencias, é unha oportunidade para afianzar os coñecementos probabilísticos e estatísticos que coa LOMCE entran a formar parte do currículo de Matemáticas II.
	As carreiras da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, moitas das pertencentes ás ramas de Ciencias e Ciencias da Saúde (Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicoloxía, Pedagoxía, Bioloxía,Ciencias Ambientais,...) e algunhas das da rama de Artes e Humanidades,coma Historia e Xeografía, precisan coñecementos estatísticos.
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