
 

 

2º BAC - CIENCIAS 

 

En 2º de Bacharelato de Ciencias 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  

 

Podedes elixir entre 2 itinerarios: 

 

ITINERARIO 1: 

 

OPCIÓN A: TECNOLÓXICO 

- FÍSICA 

- QUÍMICA 

- DEBUXO TÉCNICO 

 

OPCIÓN B: CIENCIA- SAÚDE 

- FÍSICA 

- QUÍMICA 

- BIOLOXÍA 

 

OPCIÓN C: CIENCIA 

- XEOLOXÍA 

- QUÍMICA 

- BIOLOXÍA 

 

 

Ademáis, deberedes elixir unha materia de entre as seguintes: 

 

 TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II (recomendada coa opción A) 

 

 Descrición da materia: 

Conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais 

e colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo 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. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da 

innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son 

imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o 

coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico-

tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, formada por unha 

cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. 

 



 

 

 Contidos: 

- “Materiais“ 

- “Principios de máquinas” 

- “Sistemas automáticos” 

- “Circuitos e sistemas lóxicos” 

- “Control e programación de sistemas automáticos” 

 

 Metodoloxía: 

O ensino desta materia require que se traballe en equipo, para resolver problemas 

tecnolóxicos que permitan explorar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de 

produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social. Trátase de aprender a 

identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións 

ou a planificar a realización de actividades de deseño e de montaxe, contextos de aprendizaxe 

nos que son importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, 

e nos que as tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles 

para a procura de información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a 

realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou a 

publicación de resultados 

 

 CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE (recomendada coa opción B, 

C)  

 

 Descrición da materia: 

A materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 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. 

 

 Contidos: 

- “Medio ambiente e fontes de información ambiental” 

- “Dinámica dos sistemas fluídos” 

- “Contaminación atmosférica” 

- “Contaminación das augas” 

- “A xeosfera e os riscos xeolóxicos” 

- “Circulación de materia e enerxía na biosfera” 

- “A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable” 

 

 Metodoloxía: 

- Reflexión científica 

- Investigación 

 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN  II  

 

 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 

 

 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 

 

 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 transversáis” 

- “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 

 

 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: 

- FRANCÉS II 

- PORTUGUÉS II 

 

Por último deberedes elixir unha das seguintes, pídese que numeres 3 por orde de preferencia 

debido a necesidade de ter un número mínimo de alumnado. 

 

 RELIXIÓN CATÓLICA 

 

REFORZO EN: 

 MATEMÁTICAS II 

 PORTIGUÉS II 

 TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 2: 

 

OPCIÓN A: TECNOLÓXICO 

- FÍSICA 

- DEBUXO TÉCNICO II 

OPCIÓN B: CIENCIA-SAÚDE 

- XEOLOXÍA 

- BIOLOXÍA 

 

E elixir entre dúas das seguintes: 

 

 TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II (recomendada na opción A) 

 CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE (recomendada coa opción B) 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II 

 PSICOLOXÍA 

 HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: 

- FRANCÉS II 

- PORTUGUÉS II 

E elixir unha (numerando 3 por orde de preferencia) de entre as seguintes: 

 

 ELECTROTECNIA 

 

 Descrición da materia: 

Os fenómenos electromagnéticos e os seus efectos atópanse entre os campos do 

coñecemento actual que producen máis aplicacións tecnolóxicas innovadoras. Na 

electrotecnia estúdanse as aplicacións técnicas da electricidade, entre as que se inclúen os 

circuítos eléctricos e electrónicos, e as máquinas eléctricas e as instalacións e sistemas 

eléctricos 



 

 

 Contidos: 

- “Circuitos eléctricos” 

- “Máquinas eléctricas” 

- “Electrónica” 

- “Instalacións eléctricas” 

 

 Metodoloxía: 

Actividades que combinan a análise, a simulación e a aplicación, contribuíndo a desenvolver 

competencias establecidas no currículo, especialmente a competencia matemática e a 

competencia en ciencia e tecnoloxía.   

 

 

 ESTÉTICA 

 

 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: 

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

grupo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA 

 

 Descrición da materia: 

A materia pretende que o alumnado reflexione sobre os ámbitos da xustiza, a democracia e 

os dereitos humanos, como espazos ideais de contacto entre o xurídico, o político e o moral, 

que deben funcionar como metas e patróns de todo proxecto práctico. 

 

 Contidos: 

- “Introdución” 

- “A ciencia desde a súa orixe á actualidade” 

- “A reflexión filosófica sobre as ciencias: breve consideración histórica” 

- “A natureza da ciencia e a súa valoración desde a filosofía” 

- “A filosofía da tecnoloxía” 

 

 Metodoloxía: 

- Reflexión crítica 

 

 

 LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX 

 

 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 

 

 MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 

 Descrición da materia: 

Consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, 

doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, 

identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización e 

ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros, formular 



 

 

outros problemas, outras preguntas e mesmo atopar outras respostas que aparezan tras a 

análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de partida. 

 Contidos: 

 

- "Mostraxe" 

- "Estatística inferencial" 

- "Probabilidade condicionada" 

- "Series temporais" 

- "Programación lineal" 

- "Métodos numéricos" 

 Metodoloxía: 

É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para 

expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. 

Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as 

solucións propostas 

 

 HOLOCAUSTO E MEMORIA 

 

 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. 
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