
 

 

2º BAC - ARTES 

 

En 2º de Bacharelato de Artes tedes 7 materias troncais obrigatorias e a opción de elixir a 

primeira lingua estranxeira entre: 

 

- Inglés 

- Francés 

- Portugués 

 

 Tendo en conta que son materias de continuidade e deberedes ter coñecementos 

previos para poder cursalas satisfactoriamente. No caso de portugués considérase ter 

coñecementos previos ter cursado Lingua e Literatura Galega no ano anterior. 

 Pódese cambiar a 1º lingua estranxeira, levando pendente a de 1º  

 

Ademais deberedes elixir entre 2 e 3 materias específicas, teñen que sumar un total de 8 

horas) de entre: 

 

*para cursar unha materia II, tedes que ter cursado a materia I ou facer unha proba de nivel 

 

 DEBUXO TÉCNICO II - 4 hrs 

 

 Descrición da materia: 

Comunicarse graficamente con obxectividade nun mundo complexo. Medio de 

comunicación en calquera proceso de investigación e proxecto, interpretación de 

documentación gráfica elaborada acordo a norma nos sistemas de representación 

convencionais.  Comprender a complexa información gráfica que nos rodea. 

 

 Contidos: 

- Xeometría e debuxo técnico 

- Sistemas de representación 

- Documentación gráfica de proxectos 

 

 Metodoloxía: 

- Transmitir, interpretar e comprender ideas ou proxectos 

- Análise e representación da realidade 

- Metodoloxía fundamentalmente práctica 

 

 

 DEBUXO ARTÍSTICO II – 3 hrs 

 

 Descrición da materia: 

Traballaranse destrezas e conceptos do debuxo como ferramenta do pensamento que 

participa no proceso creativo, comunicativo, plástico e visual, contribuíndo a adquirir as 

competencias necesarias para a formación permanente da persoa. 

 

 Contidos: 

- “A forma: estudo e transformación" 

- "A expresión da subxectividade" 

- "Debuxo e perspectiva" 



 

 

- "O corpo humano como modelo" 

- "O debuxo no proceso creativo". 

 

 Metodoloxía: 

- Do particular o xeral 

- Deseño de proxectos globais 

- Desenvolvemento do potencial creador 

- Fundamentalmente  

- práctica 

 

 

 FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN – 3 hrs 

 

 Descrición da materia: 

Estudarase 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. 

 

 Contidos: 

- "Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa" 

- "A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos" 

- "Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa" 

- "O plan de aprovisionamento" 

- "Xestión comercial e márketing na empresa" 

- "Xestión dos recursos humanos" 

- "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira" 

- "Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea de negocio". 

 

 Metodoloxía: 

Desenvolvemento da creatividade e o espírito de innovación para resolver situacións en 

diferentes ámbitos, así como a relevancia de valorar e percibir o erro de xeito positivo. 

Incentívase a elaboración de reflexións persoais e a toma de decisións fundamentadas, 

con independencia do resultado final, promóvese o traballo en equipo, mantendo unha 

comunicación fluída entre as persoas autoras do proxecto compartido, e dáselle un 

especial impulso á utilización de ferramentas informáticas e audiovisuais que axuden á 

difusión efectiva do proxecto. 

 

 

 TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN GRÁFICO PLÁSTICA – 3 hrs 

 

 Descrición da materia: 

Preténdese que o alumnado adquira o coñecemento e a aplicación dos recursos, as 

técnicas, os métodos e as aplicacións instrumentais que utilizaron e seguen utilizando 

os/as artistas ao longo da historia. 

 

 Contidos: 

- "Materiais", "Técnicas de debuxo" 

- "Técnicas de pintura" 



 

 

- "Técnicas de gravado e estampaxe"  

- "Técnicas mixtas e alternativas". 

 

 Metodoloxía: 

Desde o coñecemento, o alumnado comunica a través da creación das súas propias 

imaxes e experimenta con materiais procurando solucións adecuadas aos seus 

obxectivos. 

 

 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN  II – 3 hrs 

 

 Descrición da materia: 

Fomentar a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos 

e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son 

propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. 

 Contidos: 

- “Programación” 

- “Publicación e difusión de contidos” 

- “Seguridade” 

 

 Metodoloxía: 

- Fundamentalmente práctica 

 

 PSICOLOXÍA – 3 hrs 

 

 Descrición da materia: 

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. 

 

 Contidos: 

- “A psicoloxía como ciencia" 

- "Fundamentos biolóxicos da conduta" 

- "Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria" 

- “Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento" 

- "A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade"  

- "Psicoloxía social e das organizacións" 

 

 Metodoloxía: 

Metodoloxía que pasa pola xeración de tarefas ou situacións-problema, suscitadas cun 

obxectivo concreto, que o alumnado debe resolver facendo un uso axeitado de distintos 

tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores, sen deixar de pensar no respecto 

polos diversos ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual 

e cooperativo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 HISTORIA DA FILOSOFÍA – 3hrs 

 

 Descrición da materia: 

Esta materia permite tomar conciencia do seu ser como ser pensante e autónomo, e 

reflexionar sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións e as do mundo que hai 

arredor, de xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou modificalas, ou asumilas como parte 

de si.   

 

 Contidos: 

- “Contidos transversais” 

- “A fiolosofía na Grecia antiga” 

- “A filosofía medieval” 

- “A filosofía na Modernidade e na Ilustración” 

- “A filosofía contemporánea” 

 

 Metodoloxía: 

- Elaboración e interpretación de textos 

- Pensamento e reflexión crítivca 

 

 GRAVADO E ESTAMPADO – 2 hrs 

 

 Descrición da materia: 

O gravado é una técnica que pertence ás artes plásticas. Permítenos multiplicar unha imaxe 

artística abaratando o seu coste, é dicir, a partir dun debuxo facemos tiradas de varias 

estampas iguáis (gravados). A estos gravados se lles denomina obra gráfica. A obra gráfica 

é unha excelente oportunidade para o alumnado de crear obra propia, acabada e lista para 

exponer e/ou vender.  

 

 Contidos: 

- O  taller de gravado: zona limpa y zona sucia. Materiais específicos. Orde e 

limpeza. 

- Técnicas de gravado: Linogravado, Linogravado con dúas planchas, plancha 

perdida, Punta seca, Xilografía, Grabado matérico e Serigrafía. 

- Técnicas de estampación: papier collé, entintado degradado, gofrado, etc. 

 

 Metodoloxía: 

- Eminentemente práctica. 

- Traballo presencial no taller. 

- Presentación de cada técnica, análise de obras, realización dun gravado e tirada de 

tres exemplares.  

- Reforzo de contidos de outras materias como Debuxo artístico e Fundamentos da 

Arte. 

- Mercado de Navidade: oportunidade de expoñer e vender os gravados realizados. 

Serigrafía textil: proxecto cooperativo. Deseño e estampado de camisetas ou bolsas para a 

súa distribución no centro co texto Politécnico de Vigo-artes 

 

 

 



 

 

 ESTÉTICA – 2 hrs 

 

 Descrición da materia: 

Esta materia ten como obxectivo introducir ao alumnado na especificidade da 

Estética como un espazo da reflexión sobre a beleza, a arte e a sociedade actual. 

Preténdese que o alumnado debata e coñeza a especificidade da expresión 

artística na cultura de masas. Unha boa parte do programa terá por obxectivo 

que o alumnado se familiarice cos debates actuais da estética no que atinxe á 

experiencia estética nas dimensións de creación e recepción da obra de arte e a 

súa aportación ao pensamento actual. 

 

 Contidos: 

 

1. Que é a estética 

2. A beleza e o pracer de percibir 

3. Estética contemporánea, as vangardas artísticas e o vangardismo na 

cultura galega 

4. Arte e cultura de masas 

5. Estética, arte e xénero: o discurso dos movementos queer 

 

 Metodoloxía: 

Análise e debate de textos e imaxes. Realización de traballos individuais e en 

grupo.  
 

 LITERATURA GALEGA DO S.XX – 2 hrs 

 

 Descrición da materia: 

Como complemento á de Lingua galega e literatura, esta materia pretende que o 

alumnado galego poida ampliar o seu coñecemento da cultura da comunidade da que 

forman parte, aumentar o seu coñecemento do mundo, analizar de forma crítica a 

realidade e, así, mellorar as súas posibilidades comunicativas e estéticas Nesta materia 

de literatura galega preséntanse contidos referentes á literatura do século XX e da 

actualidade por estaren próximos á sensibilidade da xuventude, proximidade que 

facilitará a relación coa obra literaria a nivel contextual, textual e estético. 

 

 Contidos: 

- "Aspectos común” 

- "Narrativa" 

- "Poesía" 

- "Teatro" 

- "Ensaio" 

- "A literatura e outras artes". 

  



 

 

 

 Metodoloxía: 

- Fundamentalmente a lectura 

 

 PATRIMONIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE GALICIA – 2 hrs 

 

 Descrición da materia: 

A materia de Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia vén, dalgún xeito, recoñecer e 

pór en valor a inmensa riqueza do acervo artístico e cultural galego; unha maneira máis 

de contribuír ao mantemento do noso singularísimo patrimonio material ao longo do 

devir xeracional, adecuando a difusión do coñecemento do propio aos estilos de 

aprendizaxe actuais, representados nas competencias clave.  

 

 Contidos: 

- “As raíces da arte galega” 

- “Idade antiga” 

- “Idade media” 

- “Idade moderna” 

- “Idade contemporánea” 

- “Patrimonio industrial e cultural de Galicia” 

 

 Metodoloxía: 

Metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo estea permanentemente 

presente, con elaboración de diferentes tipos de materiais, e integrando.  

As distintas competencias clave desenvólvense ao longo da materia, sexa mediante 

contidos que son propios da historia da arte de Galicia, sexa mediante o estudo e aprecio 

do patrimonio, sexa a través das vertentes máis actitudinais e procedimentais das 

competencias. 

 

 

 HOLOCAUSTO E MEMORIA – 2hrs 

 

 Descrición da materia: 

Coa materia “Holocausto e Memoria” pretendemos crear un espazo de educación  e memoria 

onde propomos unha achega interdisciplinaria que eduque para a convivencia e contra a 

discriminación do Outro, do diferente, e así contribuír á erradicación de prexuízos 

relacionados coa xenofobia, o racismo, a condición sexual e a aporofobia. 

 Contidos: 

- Comprensión da xénese e da evolución histórica das políticas de exterminio e 

prácticas xenocidas do totalitarismo nazi no seu desenvolvemento cronolóxico e na 

súa variabilidade xeográfica e política. 

- Observación das bases sobre as que se construíron os discursos e prácticas 

antisemitas, racistas, xenófobas, homófobas, sexistas, clasistas e excluíntes. 

- Exploración, a partir da análise das diferentes fontes documentais, das respostas 

dos actores do acontecemento: vítimas, perpetradores, espectadores/bystanders. 

- Observación e valoración desde unha perspectiva transdisciplinar do vínculo entre 

Comunicación, Transmisión e Memoria na xestación de figuras xurídicas coma as de 

crimes de lesa humanidade. 



 

 

-Potenciación da capacidade reflexiva e crítica sobre o rol social da transmisión da 

Memoria. 

-Lectura e Comentario de fragmentos significativos de testemuños de superviventes 

en diferentes formatos. 

 

 Metodoloxía: 

Realizamos a transmisión e o ensino da memoria histórica baseada nunha metodoloxía que 

axude a pórse no lugar do outro, que expoña o alumnado aos dilemas aos que se enfronta o 

ser humano en situacións de emerxencia vital e que rescata a memoria da vítima desde unha 

perspectiva galega. 

As áreas que se traballan en “Holocausto e Memoria” son as ciencias sociais, 

xeografía e historia canda a área lingüística, galego e castelán, coa introdución do 

xudeu español ou ladino, portugués, francés, inglés, italiano e alemán. Alén 

disto,  tamén se traballa con conceptos do Dereito Internacional e da Filosofía coa 

finalidade, transversal, da prevención do racismo e a xenofobia. 

A docencia desta materia baséase na utilización de recursos audiovisuais que se 

retroalimenta cos materiais creados polo alumnado en edicións anteriores como os 

que a seguir se expoñen: 

-Culpábel ou non. https://www.youtube.com/watch?v=tD7H7g0I18A. 

-Outro Holocausto é posíbel. https://www.youtube.com/watch?v=4KLZRXpPyxw. 

-Cartas póstumas.https://www.youtube.com/watch?v=2wGa9xLrTpI. 

-Historia da Shoah.https://www.youtube.com/watch?v=H8297esV_9U. 

-Educar a mirada. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Ns9AsK34zro 

A avaliación realízase exclusivamente mediante probas tipo test que se realizan en 

liña a través da aula virtual do centro. 

 

 

 

Ademais, pídesevos que numeredes dúas materias por ode de preferencia de entre as 

seguintes, no caso de non poder formar grupo nalgunha materia por non cumprir o numero 

mínimo de alumnado: 

 

- Debuxo técnico II – 1 hr 

- Debuxo artístico II – 1 h 

- Portugués II – 1 hr 

- Filosofía das relixións – 1 hr (se non se cursou en 1º de BAC) 

- Relixión católica – 1 hr 

https://www.youtube.com/watch?v=tD7H7g0I18A
https://www.youtube.com/watch?v=4KLZRXpPyxw
https://www.youtube.com/watch?v=Ns9AsK34zro

