
	

 

OFERTA EDUCATIVA. SEGUNDO DE BACHARELATO 

2º DE BACHARELATO DE CIENCIAS 

IMPORTANTE: As materias que levan o distintivo “II” tiveron que ser cursadas en 1º para poder elixilas en 2º. 
 O mesmo sucede con “Química” e “Física”	que	só	se	elixirán	se	en	1º	se	cursou	“Física	e	química” 

 
MATERIAS COMÚNS (12 h)	 MATERIAS TRONCAIS DE CIENCIAS (12 h)	

• Historia de España           (3	h) 

• L. castelá e literatura II     (3	h) 

• L. galega e literatura II      (3	h) 

• 1ª lingua estranxeira II:     (3	h) 
Elixir entre: 
¨   Francés II 
¨   Inglés II	

• Matemáticas II               (4	h)  
Elixir dúas entre: 
¨   Bioloxía                   (4	h) 

¨   Debuxo técnico II    (4	h) 

¨   Física                      (4	h) 

¨   Química                   (4	h) 

¨   Xeoloxía                  (4	h)	

MATERIAS ESPECÍFICAS (8 h) 
Escolle unha combinación entre as seguintes. (Escolle en horizontal. Total de horas: 8. Aparece indicado o número 

de horas semanais de cada materia)	

¨   Bioloxía                 (4 h) 
¨   Debuxo técnico II  (4 h) 
¨   Física                    (4 h) 
¨   Química                 (4 h) 
¨   Xeoloxía                (4 h)	

¨  Relixión                                   (1 h)  

¨  Ampliación matemáticas II       (1 h) 

¨  Expresión e comprensión oral (1 h) 

¨  Programación, control e robótica: 

     a Internet das cousas             (1 h)	

¨   2ª lingua estranxeira II   (3 h) 
¨   Debuxo artístico II          (3 h) 
¨   Psicoloxía                       (3 h) 
¨   Técnicas de expresión gráfico- 
      Plástica                          (3 h) 
¨   Tecnoloxías da información e 
      da comunicación II         (3 h) 
¨   Tecnoloxía industrial II    (3 h)	

¨   Bioloxía                 (4 h)  
¨   Debuxo técnico II  (4 h) 
¨   Física                    (4 h) 
¨   Química                 (4 h) 
¨   Xeoloxía                (4 h)	

¨   Ciencias da terra            (3 + 1 = 4 h)	



¨   2ª lingua estranxeira II      (3 h) 
¨   Debuxo artístico II             (3 h) 
¨   Psicoloxía                          (3 h) 
¨   Técnicas de expresión gráfico- 
      Plástica                             (3 h) 
¨   Tecnoloxías da información e 
      da comunicación II           (3 h)	

¨  Métodos estatísticos  (2 h)	

¨   2ª lingua estranxeira II  (3 h) 
¨   Debuxo artístico II         (3 h) 
¨   Psicoloxía                      (3 h) 
¨   Técnicas de expresión gráfico- 
      Plástica                         (3 h) 
¨   Tecnoloxías da información e 
      da comunicación II       (3 h) 
¨   Tecnoloxía industrial II   (3 h)	

	

	

	



 

	

 
2º DE BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

IMPORTANTE:	As	materias	que	levan	o	distintivo	“II”	tiveron	que	ser	cursadas	en	1º	para	poder	ser	elexidas	en	2º. 
 

MATERIAS COMÚNS 
(12 h)	

TRONCAIS DE HUMANIDADES 
(12 h)	

TRONCAIS DE CC SOCIAIS 
(12 h)	

• Historia de España        (3	h) 

• L. castelá e literatura II  (3	h) 

• L. galega e literatura II   (3	h) 

• 1ª lingua estranxeira II:  (3	h) 
Elixir entre: 
¨   Francés II 
¨   Inglés II	

• Latín II                                 (4	h) 
Elixir dúas entre: 
¨   Economía da empresa  (4	h) 
¨   Grego II                         (4	h) 
¨   Historia da arte              (4	h) 
¨   Historia da filosofía        (4	h) 
¨   Xeografía                       (4	h)	

• Mat. aplicadas ás CC SS II  (4	h) 
Elixir dúas entre: 
¨   Economía da empresa   (4	h) 
¨   Grego II                          (4	h) 
¨   Historia da arte               (4	h) 
¨   Historia da filosofía         (4	h) 
¨   Xeografía                        (4	h)	

MATERIAS ESPECÍFICAS (8 h) 
Escolle unha combinación entre as seguintes. (Escolle en horizontal. Total de horas: 8. Aparece indicado o número de 
horas semanais de cada materia). Ten en conta que en 2º non podes cursar as materias que levan o distintivo “II” se 
non as cursaches en 1º.	

¨   Economía da empresa       (4 h) 

¨   Grego II                              (4 h) 

¨   Historia da arte                   (4 h) 

¨   Historia da filosofía             (4 h) 

¨   Xeografía                            (4 h)	

¨   Relixión                             (1 h) 

¨   Reforzo de matemáticas 

     aplicadas ás CC Sociais II (1 h) 

¨   Literatura e cine                (1 h) 

¨   Mitoloxía nas artes plásticas e  

      na literatura                       (1 h)                          	

¨   2ª lingua estranxeira II      (3 h) 
¨   Debuxo artístico II             (3 h) 
¨   Hª da música e da danza  (3 h) 
¨   Psicoloxía                         (3 h)            
¨   Técnicas de expresión gráfico- 
      plástica                             (3 h) 
¨   Tecnoloxías da información e 
    da comunicación II              (3 h)	

¨   2ª lingua estranxeira II       (3 h) 
¨   Debuxo artístico II             (3 h) 
¨   Hª da música e da danza  (3 h) 
¨   Psicoloxía                          (3 h)            
¨   Técnicas de expresión gráfico- 
      plástica                              (3 h) 
¨   Tecnoloxías da información e 
    da comunicación II             (3 h)	

¨  Métodos estatísticos                        (2 h)                

¨  Narrativa contemporánea universal (2 h)	

¨   2ª lingua estranxeira II      (3 h) 
¨   Debuxo artístico II             (3 h) 
¨   Hª da música e da danza  (3 h) 
¨   Psicoloxía                          (3 h)            
¨   Técnicas de expresión gráfico- 
      plástica                              (3 h) 
¨   Tecnoloxías da información e 
    da comunicación II             (3 h)	


