
 
 

2º ESO 
 

En 2º da ESO é obrigatorio cursar 9 materias troncais, entre as que se atopa a primeira 

lingua estranxeira, con dúas opcións: 

 

- Inglés 

- Francés 

 

Ademais tedes que elixir unha segunda lingua estranxeira, e ofrécense: 

 

- Francés (se non se elixiu como primeira lingua estranxeira) 

- Portugués 

 

 Recoméndase continuar coas elixidas en 1º da ESO posto que o nivel do idioma 

vaise incrementando curso a curso.  

 

Deberedes elixir tamén entre: 

- Relixión católica 

- Valores éticos 

 

E por último, unha materia de libre configuración de centro de entre as tres seguintes: 

 

 ORATORIA: 

 

 Descrición da materia: 

 

Desenvolver a habilidade do emprego da palabra ante un público para mellorar o 

desenvolvemento persoal, a participación democrática activa, a consecución dunha carreira 

académica exitosa e o exercicio de calquera profesión. 

 

Extraordinariamente útil en:  

- Debates  

- Defensa de proxectos e/ou traballos 

- Mesas redondas 

- Discursos (comerciais, inauguracións, festas, eventos, presentación de ideas…) 

 

Grazas á internet e aos medios de comunicación a oratoria xa non está limitada a 

determinadas profesións ou persoas. 

 

Aprender a falar en público para: 

 

- Participar na sociedade 

- Configurar a nosa carreira académica e profesional 

- Mellorar autoconcepto e autoimaxe 

- Conseguir os nosos obxectivos, persuadir.  

 

 Contidos 

 

«O discurso persuasivo», familiarizarse có discurso persuasivo e identificar as súas 

características. 

 



 
 

«Elaboración do discurso persuasivo». Destrezas de procura e tratamento da información, 

de comprensión lectora e de expresión escrita. É fundamental para adquirir a autoconfianza 

que todas as persoas precisan para falar ante en público.  

 

«A presentación do discurso persuasivo». Como realizar una presentación en público, 

recursos audiovisuais e informáticos, emocións, confianza, seguridade.  

 

«Oratoria, valores e educación emocional». O alumnado debe aprender a construír os seus 

discursos desde a honestidade intelectual e desde a vontade de alcanzar o entendemento 

entre posturas contrarias.  

 

 Metodoloxía: 

 

Traballo debe ser fundamentalmente práctico. 

 

Fomentando o traballo cooperativo.  

 

Metodoloxía de traballo por proxectos.  

 

 

 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES: 

 

 Descrición da materia: 

 

A adquisición de hábitos de vida saudables: 

- A importancia da actividade física 

- Dieta equilibrada e desequilibrada 

 

Nos primeiros cursos de ESO o alumnado experimenta importantes cambios persoais e 

sociais, e entra en contacto por primeira vez con determinados hábitos tóxicos aos que 

debe saber enfrontarse.  

A finalidade é  proporcionarlle ao alumnado unha serie de competencias que lle 

permitan, desde a práctica, adquirir e instaurar un estilo de vida saudable e que este se 

manteña no tempo.  

 

 Contidos: 

 

- «Actividade física e saúde» está centrado no coñecemento dos efectos positivos 

sobre a saúde de levar unha vida activa.  

- «Alimentación para a saúde» busca que o alumnado adquira as competencias 

necesarias para instaurar uns hábitos de alimentación e hidratación saudables  

 

 Metodoloxía: 

 

- Aprendizaxe a través da práctica, o traballo en equipo e o desenvolvemento de 

proxectos.  

- Práctica de actividade física. 

 

 

 

 



 
 

 

 IGUALDADE DE XÉNERO 

 

 Descrición da materia: 

A igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes, así como a perspectiva de 

xénero é imprescindible para promover os valores necesarios para una sociedade máis 

xusta e igualitaria. 

 

Búscase: 

 

- Reflexionar e traballar sobre o concepto de plena igualdade 

- Actuar de modo crítico ante situacións de desigualdade 

- Recoñecer as relación interpersoais e sociais dende a natural diversidade de xénero, 

sexo e orientación sexual 

- Recoñecer a realidade plural e enriquecedora 

- Evitar discriminacións ou exclusións 

- Tomar decisións libres de estereotipos de xénero 

- Visibilizar as contribucións das mulleres nos distintos campos do saber 

- Coñecer a historia do feminismo 

 

 Contidos: 

 

-  «A construción social das identidades sexuais e de xénero», introdúcense os 

conceptos principais sobre xénero e igualdade relacionándoos coa realidade escolar, 

familiar e social. 

- «Relacións de xénero e afectividade», trabállase a convivencia e a relación entre 

sexos, a independencia e as relacións de afectividade e sexualidade. 

- «Discriminación á igualdade de oportunidades», trabállanse as dificultades das 

mulleres para visibilizarse e lograr o mesmo que os homes.  

- «Hacia una sociedades en violencia machista»,  a violencia como consecuencia das 

múltiples discriminacións de xénero, tipoloxías de violencia incluíndo as  

violencias naturalizadas e interiorizadas dentro da parella.  

 

 Metodoloxía: 

 

- Favorecendo o intercambio de ideas 

- Fomentando un clima de confianza 

- O alumnado ten un rol activo na súa aprendizaxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


