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1.
VINCULACIÓN
DO
CONCURSO CO CURRÍCULO

A lei educativa LOMCE abre un novo período de reﬂexión e revisión das
tarefas docentes, favorecendo a apertura á prevención e intervención
de problemáticas emerxentes e persistentes da realidade educativa
actual. Neste sentido, o tema desta 33 edición: a deterioración da
convivencia escolar e o acoso entre escolares, aínda que non é novo,
constitúe un dos retos máis importantes e fundamentais da educación.
Sen un mínimo de valores cívicos que favorezan a convivencia na
comunidade educativa, non é posible educar.
Como contempla a LOMCE o tema da convivencia escolar? Segundo
o preámbulo desta lei, expomos varios fragmentos signiﬁcativos sobre
os principios fundamentais da temática desta edición.

O alumnado é o centro e a razón de ser da educación. A aprendizaxe na escola
debe estar dirixida a formar persoas autónomas, críticas, con pensamento propio.
A aprendizaxe na escola debe ir dirixido a formar persoas autónomas, críticas, con
pensamento propio. O nivel educativo determina, en gran maneira, as metas e
expectativas da traxectoria vital, tanto no profesional como no persoal, así como o
conxunto de coñecementos, recursos e ferramentas de aprendizaxe que capacitan a unha persoa para cumprir con éxito os seus obxectivos.
Só un sistema educativo de calidade, inclusivo, integrador e esixente, garante a
igualdade de oportunidades e fai efectiva a posibilidade de que cada alumno ou
alumna desenvolva o máximo das súas potencialidades. Só desde a calidade
poderase facer efectivo o mandato do artigo 27.2 da Constitución española: “A
educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana
no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais”.

A escola, e en especial a escola pública, atoparon a súa principal razón de ser na
loita contra a inevitabilidade das situacións de inxustiza ou de degradación que
foron acaecendo en cada momento da súa historia. A escola moderna é a valedora
da educación como utopía de xustiza social e benestar.
(…) É importante destacar que a mellora da calidade democrática dunha
comunidade pasa inexorablemente pola mellora da calidade do seu sistema
educativo. Unha democracia cada vez máis complexa e participativa demanda
cidadáns cada vez máis responsables e formais. Elevar os niveis de educación
actuais é unha decisión esencial para favorecer a convivencia pacíﬁca e o
desenvolvemento cultural da sociedade.
A educación é a clave desta transformación mediante a formación de persoas
activas con autoconﬁanza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, desexosas de
participar na sociedade á que pertencen, de crear valor individual e colectivo,
capaces de asumir como propio o valor do equilibrio entre o esforzo e a
recompensa.

“No contexto do cambio metodolóxico que esta lei orgánica propugna, abórdase
esta necesidade de forma transversal ao incorporar a educación cívica e
constitucional a todas as materias durante a educación básica, de forma que a
adquisición de competencias sociais e cívicas se inclúa na dinámica cotiá
dos procesos de ensino e aprendizaxe e se potencie desa forma, a través
dunha formulación conxunta, a súa posibilidade de transferencia e o seu
carácter orientador”.
(…) É necesario adquirir desde idades temperás competencias transversais, como o
pensamento crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a capacidade de
comunicar, e actitudes clave como a conﬁanza individual, o entusiasmo, a
constancia e a aceptación do cambio. (…) De igual modo, “é necesario xerar a
convicción de que o sistema educativo recompensa de maneira transparente e
equitativa o rendemento que se logre nos obxectivos educativos, e que
recoñece especialmente a súa contribución á mellora do ambiente”.

Por estes motivos, o traballo que desenvolveredes nesta edición dá
resposta a unha necesidade educativa que afecta a alumnos con e sen
discapacidade. Os problemas de relación entre os iguais poden ocasionar
problemas de maior gravidade tales como o acoso escolar ou ciberacoso.
É por iso que se fai necesario expor un traballo que propicie: un ambiente
de convivencia, respecto, equidade, solidariedade e diálogo nas aulas dos
centros educativos; que traballe as habilidades sociais e as emocións; que
teña en conta o desenvolvemento dos dereitos, os valores, a empatía, a
ética e a moralidade; que promova as habilidades para afrontar e resolver
problemas, etc. Do mesmo xeito, é imprescindible traballar a identidade
persoal do escolar a través do autoconcepto, a autoestima, a
creatividade...

2. MATERIAL EDUCATIVO DO CONCURSO
O equipo de expertos en acoso escolar da doutora Fuensanta Cerezo, da Facultade
de Psicoloxía da Educación da Universidade de Murcia, expuxo os obxectivos, os
contidos, as actividades e os materiais pedagóxicos desta edición, coa ﬁnalidade
de facilitar a todos aqueles docentes participantes que a implicación nesta
iniciativa a incorporación da mellora da convivencia e as relacións interpersoais
das materias, partindo en todo momento das competencias e contidos
contemplados na LOMCE. Así pois, consideramos que se poden abordar estes
aspectos desde os contidos transversais nas clases de titoría a través dos eixos:
Ensinar a ser persoa; Ensinar a convivir e Ensinar a comportarse.
Do mesmo xeito, é fundamental implementalo desde o currículo
escolar, podendo traballarse na aula a través das diferentes
Competencias Básicas e sobre todo atendendo á
diversidade (étnica, sexual, por razón de
discapacidade, de índole relixiosa...).
Dentro de cada un dos eixos exponse
desenvolver as habilidades e capacidades
que destacamos:

- Ensinar a ser persoa: habilidades de interacción social, habilidades relacionadas cos
sentimentos e as emocións, habilidades para resolver conﬂitos interpersoais, etc.

- Ensinar a convivir: promover o diálogo, a equidade, a solidariedade, o respecto e a convivencia
para previr os problemas de convivencia.

- Ensinar a comportarse: promover actividades cooperativas, traballo de temas morais e éticos,
habilidades sociais.

A convivencia escolar pode ser traballada desde calquera área do currículo, así como
desde o deseño dun plan de acción de titoría que involucre tanto a docentes como ás
familias, contribuíndo deste xeito á mellora das relacións interpersoais e favorecendo un
clima cívico de respecto que favoreza a convivencia escolar evitando que a existencia de
diferenzas entre os alumnos provoquen situacións de discriminación ou rexeitamento
desembocando en acoso escolar ou bullying. Aínda así, de maneira máis concreta, pasamos
a describir a vinculación curricular en Bacharelato:
MATERIAS DE BACHARELATO

TRONCAIS XERAIS
Matemáticas. 1º e 2º Bacharelato.
Matemáticas aplicadas ás Ciencias
Sociais. 1º e 2º Bacharelato.
Lingua castelá e Literatura. 1º e 2º
Bacharelato.
Primeira Lingua Estranxeira. 1º e 2º
Bacharelato.
Latín. 1º e 2º Bacharelato.
Fundamentos da Arte. 1º e 2º Bacharelato.
Filosofía. 1º Bacharelato.
Historia de España. 2º Bacharelato.

MATERIAS DE BACHARELATO

TRONCAIS DA OPCIÓN

MATERIAS ESPECÍFICAS

Bioloxía e Xeoloxía. 1º Bacharelato.

Análise Musical. 1º e 2º Bacharelato

Bioloxía. 2º Bacharelato.

Segunda Lingua Estranxeira. 1º e 2º Bacharelato

Xeoloxía. 2º Bacharelato.

Tecnoloxía Industrial. 1º e 2º Bacharelato.

Física e Química. 1º Bacharelato.

Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 1º e 2º Bacharelato.

Física. 2º Bacharelato.

Debuxo Artístico. 1º e 2º Bacharelato.

Química. 2º Bacharelato.

Debuxo Técnico. 1º e 2º Bacharelato.

Debuxo Técnico. 1º e 2º Bacharelato.

Educación Física.

Grego. 1º e 2º Bacharelato.

Anatomía aplicada. 1º Bacharelato.

Economía. 1º Bacharelato.

Cultura Cientíﬁca. 1º Bacharelato.

Economía da Empresa. 2º Bacharelato.

Volume. 1º Bacharelato.

Literatura universal. 1º Bacharelato.

Linguaxe e Práctica Musical. 1º Bacharelato.

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º Bacharelato.

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de Bacharelato.

Historia da Arte. 2º Bacharelato.

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º Bacharelato.

Historia da Filosofía. 2º Bacharelato.

Historia da Música e da Danza. 2º Bacharelato.

Xeografía. 2º Bacharelato.

Imaxe e son. 2º Bacharelato.

Cultura Audiovisual. 1º e 2º Bacharelato.

Psicoloxía. 2º Bacharelato.

Artes Escénicas. 2º Bacharelato.

Técnicas de Expresión Gráﬁco-Plástica. 2º Bacharelato.

Deseño. 2º Bacharelato.

Historia da Filosofía. 2º Bacharelato.

3. VINCULACIÓN CO CURRÍCULO DE BACHARELATO
3.1. FINALIDADES
O desenvolvemento da convivencia entre escolares contribúe á consecución das
ﬁnalidades establecidas etapa de Bacharelato do sistema educativo, recollidas no artigo no
Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. De forma global recóllese que a
ﬁnalidade de Bacharelato é:

“proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e
humana,

coñecementos

e

habilidades

que

lles

permitan

desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con
responsabilidade e competencia. Alén diso, capacitará ao
alumnado para acceder á educación superior”.

A participación neste concurso favorecerá a acción educativa do
profesor na aula, ao integrar as experiencias e aprendizaxes do alumnado
e adaptarse aos seus ritmos de traballo dentro de cada materia.

3.2. COMPETENCIAS
Segundo o Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se
establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do
Bacharelato, concretamente no artigo 2 (p.172), determina as seguintes
competencias clave:

1

Comunicación Lingüística.

2

Competencia Matemática e Competencia Básica
en Ciencia e Tecnoloxía.

3

Competencia Dixital.

4

Aprender a Aprender.

5

Competencias Sociais e Cívicas.

6

Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor.

7

Conciencia e Expresións Culturais.

As bases do Concurso ONCE, promoven a consecución de cada unha destas
competencias, xa sexa polo contido, a metodoloxía utilizada ou as actividades
propostas. Porén, dedicaremos especial atención desde a terceira ata a sétima.
Consideramos que haberá un desenvolvemento da comunicación lingüística a
través da expresión oral e o diálogo para acordar e a expresión escrita e oral do guión
que acompañará á minicurtametraxe.
A Competencia Matemática e Competencia básica de Ciencia e Tecnoloxía,
poñerase en funcionamento a través da creación da minicurtametraxe, ao ter en conta
medidas idóneas, proporcionalidades destinadas á imaxe e texto, así como as técnicas,
materiais e programas empregados para a elaboración da minicurtametraxe.
A Competencia Dixital traballarase por medio da edición, montaxe e envío á
plataforma ONCE.

A reﬂexión sobre o concepto bullying e a observación e análise de situacións de acoso escolar, así como o descubrimento en cada un de como pode intervir para evitar e poñer freo a estas
situacións supón o desenvolvemento da competencia de Aprender a Aprender.

A adquisición da Competencia Social e Cívica é unha das máis traballadas, pois na realización
da minicurtametraxe débense empregar habilidades sociais propias do traballo cooperativo, o respecto e a tolerancia respecto da diversidade (étnica, sexual, por razón de discapacidade, relixiosa...) dos
alumnos, favorecendo a integración dos mesmos.

Descubrir que os alumnos son capaces de implicarse nas iniciativas prosociais de axuda ao
outro, propoñendo ideas e levando a cabo o proxecto proposto, ademais da súa competencia cívica,
contribúe a potenciar o seu sentido de iniciativa e espírito emprender.

Por último, a Competencia de Conciencia e Expresións Culturais trabállase a través do respecto á liberdade de expresión, o fomento da creatividade, aprender a encaixar as críticas, e expresar
desde un enfoque artístico-cultural a denuncia ás situacións de acoso escolar na minicurtametraxe.

3.3. Obxectivos
O artigo 11 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se
establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do
Bacharelato, contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as
capacidades que lles permitan:
a)

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os

seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a
solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo aﬁanzando os
dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e
homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o
exercicio da cidadanía democrática.
b)

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo

individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eﬁcaz
das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,
así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os
prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver
paciﬁcamente os conﬂitos.
e)

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de

información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir
unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da
información e a comunicación.
f)

Concibir o coñecemento cientíﬁco como un saber integrado, que se

estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para
identiﬁcar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da
experiencia.

3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a conﬁanza en si mesmo, a
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a
aprender, planiﬁcar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h)

Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, tanto en

galego como en castelán, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento,
a lectura e o estudo da literatura.

i)

Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira

apropiada.
j)

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia

propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.
k)

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros,

respectar as diferenzas, aﬁanzar os hábitos de coidado e saúde corporais e
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente,
contribuíndo á súa conservación e mellora.
l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

La participación en este concurso favorecerá la acción educativa del profesor en el aula, al
integrar las experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptarse a sus ritmos de trabajo
dentro de cada materia.
A participación neste concurso favorecerá a
consecución dos obxectivos xerais de Bacharelato:
a, b, c, d, e, g, h, l, m e n anteriormente expostos.

3.4. CONTIDOS
Segundo os contidos establecidos pola LOMCE (Lei orgánica 8/2013, do 9 de
decembro, para a mellora da calidade educativa) para a etapa de Bacharelato,
estableceuse unha vinculación cos contidos sobre a prevención do acoso escolar en
diferentes materias. Inicialmente expóñense as materias desde as cales se poden
traballar estes contidos e a ﬁnalidade educativa establecida na LOMCE para cada
unha delas. Posteriormente, preséntase en forma de táboa a relación entre os
contidos LOMCE de cada materia, os contidos do acoso escolar e ciberacoso e as
actividades que se detallarán nos documentos referentes ao dossier de prácticas e
á unidade didáctica.

FINALIDADE LOMCE DAS MATERIAS
• Matemáticas. 1º e 2º Bacharelato: constitúen unha forma de mirar e interpretar o
mundo que nos rodea, reﬂicten a capacidade creativa, expresan con precisión
conceptos e argumentos, favorecen a capacidade para aprender a aprender e ten un
carácter instrumental, especialmente no proceso cientíﬁco e tecnolóxico e como
forza condutora no desenvolvemento da cultura e as civilizacións.
• Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais. 1º e 2º Bacharelato: adquiren e
consolidan o coñecemento, desenvolven a capacidade de reﬂexionar e razoar
acerca dos fenómenos sociais e proporcionan instrumentos adecuados para a
representación, modelización e contraste das hipóteses expostas acerca do seu
comportamento. Hoxe en día, as matemáticas constitúen a ferramenta principal para
converter os feitos observables en coñecemento e información. Máis aínda, a
utilización dunha linguaxe formal, como é o das matemáticas, facilita a
argumentación e explicación dos devanditos fenómenos e a comunicación dos
coñecementos con precisión.
• Lingua castelá e Literatura. 1º e 2º Bacharelato:
desenvolver a competencia
comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática,
lingüística, sociolingüística e literaria; e achegar as ferramentas e os coñecementos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación
comunicativa da vida familiar, social e profesional.
• Primeira Lingua Estranxeira. 1º e 2º Bacharelato: está mellor preparado para
integrarse e participar nunha variedade de contextos e de situacións que supoñen un
estímulo para o seu desenvolvemento, e mellores oportunidades nos ámbitos
persoal, público, educativo ou académico, ocupacional e profesional
• Latín. 1º e 2º Bacharelato:
introducir ao alumnado no coñecemento dos
aspectos esenciais da lingua e a cultura latina, facendo ﬁncapé ao mesmo tempo no
papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas
romances e da cultura occidental.

• Fundamentos da Arte. 1º e 2 Bacharelato:
presentar os obxectos culturais
anteriores, valoralos e coñecelos para logo poder establecer as bases da propia idea
sobre que é a creación artística, fundamentada sobre unha base de coñecementos o
máis ﬁrme posible.
• Filosofía. 1º Bacharelato: comprensión por parte do alumnado de si mesmo e do
seu mundo, dotándolle para iso de ferramentas cognitivas tanto teóricas como
prácticas.
• Historia de España. 2º Bacharelato: contribúe decisivamente á formación de
cidadáns responsables, conscientes dos seus dereitos e obrigacións, así como da
herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras.
• Bioloxía e Xeoloxía. 1º Bacharelato: adquirir unha cultura cientíﬁca, identiﬁcarse
como axentes activos e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos
dependerá o desenvolvemento do medio que os rodea.
• Bioloxía. 2º Bacharelato: favorecer e fomentar a formación cientíﬁca do alumnado
e consolidar o método cientíﬁco como ferramenta habitual de traballo.
• Xeoloxía. 2º Bacharelato: coñecer e comprender o funcionamento da Terra e os
acontecementos e procesos xeolóxicos que ocorren para, en moitos casos, poder
intervir na mellora das condicións de vida.
• Física e Química. 1º Bacharelato: dotar ao alumno de ferramentas especíﬁcas que
lle permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento
económico e social ao que está ligada a capacidade cientíﬁca, tecnolóxica innovadora
da propia sociedade.
• Física. 2º Bacharelato: proporcionar aos estudantes unha eﬁcaz ferramenta de
análise e recoñecemento, cuxo ámbito de aplicación transcende os obxectivos da
mesma. Esta materia contribúe de maneira indubidable ao desenvolvemento das
competencias clave: o traballo en equipo para a realización das experiencias axudará
aos alumnos a fomentar valores cívicos e sociais; a análise dos textos cientíﬁcos
aﬁanzará os hábitos de lectura, a autonomía na aprendizaxe e o espírito crítico; o
desenvolvemento das competencias matemáticas potenciarase mediante a
dedución formal inherente á física; e as competencias tecnolóxicas aﬁanzaranse
mediante o emprego de ferramentas máis complexas.
• Química. 2º Bacharelato: utilizar o coñecemento cientíﬁco para identiﬁcar
preguntas e obter conclusións a partir de probas, coa ﬁnalidade de comprender e
axudar a tomar decisións sobre o mundo natural e os cambios que a actividade
humana producen nel; ciencia e tecnoloxía están hoxe na base do benestar da
sociedade.

• Debuxo Técnico. 1º e 2º Bacharelato:
medio de comunicación en calquera
proceso de investigación ou proxecto que se sirva dos aspectos visuais das ideas e
das formas para visualizar o que se está deseñando e, no seu caso, deﬁnir dunha
maneira clara e exacta o que se desexa producir, é dicir, como linguaxe universal nos
seus dous niveis de comunicación: comprender ou interpretar a información
codiﬁcada, e expresarse ou elaborar información comprensible polos destinatarios.
• Grego. 1º e 2º Bacharelato:
acceder directamente a algúns dos textos orixinais
máis importantes da tradición literaria helénica, a través dos cales chegou ata nós
unha boa parte do denominado legado clásico, e iniciarse nun coñecemento directo
do pensamento e a cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización
occidental.
• Economía. 1º Bacharelato: percibir e coñecer o mundo que nos rodea e analizar e
profundar nas relacións humanas desde aspectos micro e macroeconómicos,
incluíndo diferentes variables de contexto; facilita a comprensión dos conceptos
utilizados habitualmente na economía e no mundo empresarial.
• Economía da Empresa. 2º Bacharelato: avanzar na análise da moderna
organización e administración de empresas, cun enfoque completo e actualizado.
• Literatura universal. 1º Bacharelato: profundar na comprensión da propia
identidade, tanto individual como colectiva, así como a valorar de forma crítica a
realidade do mundo contemporáneo.
• Historia da Arte. 2º Bacharelato: estudar a obra de arte como produto resultante
da intelixencia, a creatividade e a actuación humanas, que se manifestaron de forma
diferente nas diversas sociedades e culturas ao longo do tempo.
• Historia da Filosofía. 2º Bacharelato:
contribúe á educación de persoas
autónomas, con capacidade de pensamento crítico e propio; contribúe ao
desenvolvemento persoal e a formación da propia identidade, permitíndolle unha
maior capacidade de participación nos procesos sociais, culturais e económicos nos
que está inmerso e nos cambios da sociedade actual; pero, ademais, contribúe
activamente ao desenvolvemento da capacidade de aprendizaxe, que permitirá ao
alumnado adquirir as competencias e habilidades necesarias para o
desenvolvemento de actividades complexas e da capacidade de aprender ao longo
de toda a vida; atende, pois, aos catro principios da educación: universalidade,
humanidade, civilidade e autonomía, favorecendo unha educación integral.
• Xeografía. 2º Bacharelato: transmitir a idea de responsabilidade dentro da
sociedade, posto que o ser humano é o principal axente de transformación
do medio natural: desta maneira, esta materia participa moi profundamente
na formación en valores.

• Cultura Audiovisual: 1º e 2º Bacharelato: iniciar aos estudantes na fabricación das
súas propias imaxes e produtos audiovisuais.
• Artes Escénicas (2 Bacharelato): potenciar a formación integral do individuo e
incidir na súa formación humanista e artística.
• Deseño. 2º Bacharelato: capacitar ao alumnado para a comprensión e goce do
ambiente que o rodea, e para desenvolver a creatividade e o pensamento diverxente, ao
potenciar a capacidade para producir respostas múltiples ante un mesmo estímulo.
• Análise Musical 1º e 2º Bacharelato: profundar nas diferentes estruturas das que
ﬁxeron uso os compositores ao longo da historia e que en moitos casos xeraron as
denominadas formas-tipo ou formas históricas e análises dos elementos que
constitúen a forma musical, a súa evolución e como se buscou ao longo da historia
que a estrutura das obras favoreza a comunicación co público.
• Segunda Lingua Estranxeira. 1º e 2º Bacharelato: desenvolver no alumnado a
capacidade de integrar e de poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as
destrezas que lle permitan comunicarse en situacións especíﬁcas no mundo real.
• Tecnoloxía Industrial. 1º e 2º Bacharelato: desenvolver un papel fundamental na
formación dos nosos alumnos e alumnas nesta sociedade, ao ser un ambiente no que
conﬂúen de forma natural a ciencia e a técnica. A tecnoloxía responde ao saber como
facemos as cousas e por que as facemos, o que se atopa entre o coñecemento da
natureza e o saber facer do mundo da técnica.
• Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 1º e 2º Bacharelato: prepara ao
alumnado para desenvolverse nun marco adaptativo; máis aló dunha simple
alfabetización dixital centrada no manexo de ferramentas que quedarán obsoletas
nun curto prazo de tempo, é necesario dotar dos coñecementos, destrezas e
aptitudes para facilitar unha aprendizaxe permanente ao longo da vida, de forma que
o alumnado poida adaptarse con versatilidade ás demandas que xurdan no campo
das TIC.
• Debuxo Artístico. 1º e 2º Bacharelato: achegan coñecementos teóricos, técnicos e
estéticos, fomentando un pensamento diverxente. A aprendizaxe estética debe
realizarse sobre bases teóricas e prácticas, fomentando a creatividade, o espírito de
investigación e a formación permanente.
• Debuxo Técnico. 1º e 2º Bacharelato: dotar ao estudante das competencias
necesarias para poder comunicarse graﬁcamente con obxectividade nun mundo
cada vez máis complexo, que require do deseño e fabricación de produtos que
resolvan as necesidades presentes e futuras.

• Educación Física: desenvolver nas persoas a súa competencia motriz, entendida
como a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e os
sentimentos relacionados sobre todo coa conduta motora; para a súa consecución
non é suﬁciente coa mera práctica, senón que é necesario a análise crítica que aﬁance
actitudes, valores referenciados ao corpo, ao movemento e á relación co ambiente
que os rodea: deste xeito, o alumnado logrará controlar e dar sentido ás propias
accións motrices, comprender os aspectos perceptivos, emotivos e cognitivos
relacionados coas devanditas accións e xestionar os sentimentos relacionados coas
mesmas, ademais de integrar coñecementos e habilidades transversais como o
traballo en equipo, o xogo limpo, o respecto ás normas, e a seguridade, entre outras.
• Anatomía aplicada. 1º Bacharelato: comprender o corpo humano e a motricidade
humana en relación coas manifestacións artísticas corporais e coa saúde.
• Cultura Cientíﬁca: o desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a
súa posición nun mundo cada vez máis competitivo e globalizado, así como o
benestar dos cidadáns na sociedade da información e do coñecemento, dependen
directamente da súa formación intelectual e, entre outras, da súa cultura cientíﬁca.
• Volume. 1º Bacharelato: capacita para comprender que a forma, tamaño, cor e
acabado ﬁnal de gran parte dos obxectos producidos polo home veñen
determinados, en gran medida, polos materiais cos que está construído, a función, o
uso e o contexto cultural ou polos signiﬁcados e valores que lle queiramos outorgar.
• Linguaxe e Práctica Musical. 1º Bacharelato: concíbese como unha continuación
da formación musical recibida polo alumnado na etapa educativa anterior, que lle
permite ampliar, desenvolver e aplicar, con autonomía e en contextos diversos, os
coñecementos e capacidades que contribúen á adquisición dunha cultura musical
sólida.
• Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de Bacharelato: facilitar a formulación
de solucións integradoras entre desenvolvemento e medio ambiente, permitindo
establecer unha xestión sustentable do noso planeta que evitará graves problemas
ambientais.
• Fundamentos de Administración e Xestión. 2º Bacharelato: estimular as destrezas
e habilidades dos estudantes necesarias para transformar ideas en proxectos, a
través dun estudo profundo das variables para a posta en marcha dun negocio e a súa
viabilidade futura.
• Historia da Música e da Danza. 2º Bacharelato: proporcionar ao alumnado unha
visión global do lugar que ocupan ambas as disciplinas na historia da arte e dotarlle
de fundamentos de comprensión, análise e valoración das creacións, de criterios para
establecer xuízos estéticos propios sobre as mesmas, así como facilitarlles a
adquisición de horizontes culturais máis ambiciosos.

• Imaxe e son. 2º Bacharelato:
promover a formación de cidadáns críticos, responsables e
autónomos para a utilización, con solvencia e responsabilidade, das tecnoloxías da
información e a comunicación, así como o desenvolvemento durante a súa formación das
competencias comunicativas, dixitais e tecnolóxicas necesarias para realizar determinados
produtos audiovisuais e multimedia con criterio estético e sensibilidade artística.
• Psicoloxía. 2º Bacharelato: madurar como ser humano, a entender a conduta daqueles con
quen convive e a desenvolver estratexias para resolver as cuestións que poden aparecer na
súa vida persoal e laboral.
• Técnicas de Expresión Gráﬁco-Plástica. 2º Bacharelato: pretende que o alumnado adquira
o coñecemento e a aplicación dos recursos, técnicas, métodos e aplicacións instrumentais
que utilizaron, e seguen utilizando, os artistas ao longo da historia.
• Historia da Filosofía. 2º Bacharelato: contribúe á educación de persoas autónomas, con
capacidade de pensamento crítico e propio; contribúe ao desenvolvemento persoal e a
formación da propia identidade, ao expor ao alumnado cuestiones de signiﬁcado profundo
sobre a súa propia existencia e o marco social no que se desenvolve, permitíndolle unha maior
capacidade de participación nos procesos sociais, culturais e económicos nos que está
inmerso e nos cambios da sociedade actual; ademais, contribúe activamente ao
desenvolvemento da capacidade de aprendizaxe.

4.1. MATERIAS TRONCAIS XERAIS

4.1.1. Matemáticas. 1º e 2º Bacharelato.
Bloques

Bloque 1

Bloque 2

Contidos Lei
Planiﬁcación
do
proceso
de
resolución de problemas. Estratexias
e procedementos postos en práctica:
relación con outros problemas
coñecidos,
modiﬁcación
de
variables, supoñer o problema
resolto, etc. Análise dos resultados
obtidos: Elaboración e presentación
oral e/ou escrita de informes
cientíﬁcos escritos.

Análise Interpretar e representar
gráﬁcas de funcións reais tendo en
conta as súas características e a súa
relación con fenómenos sociais.

Contidos bullying

Proceso aplicado ao
bullying.

Interpretar datos estatísticos
sobre o acoso escolar.

Bloque 3

Estatística e Probabilidade. Interpretar
a posible relación entre dúas
variables e cuantiﬁcar.

4.1.2. Matemáticas aplicadas ás
Ciencias Sociais. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Contidos Lei
Planiﬁcación
do
proceso
de
resolución de problemas. Estratexias
e procedementos postos en práctica:
relación con outros problemas
coñecidos,
modiﬁcación
de
variables, supoñer o problema
resolto, etc. Análise dos resultados
obtidos: Elaboración e presentación
oral e/ou escrita de informes
cientíﬁcos escritos.

Interpretar e representar gráﬁcas de
funcións reais tendo en conta as súas
características e a súa relación con
fenómenos sociais.

Contidos bullying

Proceso aplicado ao
bullying.

Interpretar datos estatísticos
sobre o acoso escolar.

Estatística e Probabilidade. Interpretar
a posible relación entre dúas
variables e cuantiﬁcar.

4.1.3. Lingua castelá e Literatura. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Contidos Lei
Comunicación oral: escoitar e falar.

Bloque 1

Bloque 2

Comunicación escrita: ler e escribir.

Bloque 3

Coñecemento da lingua.

Bloque 4

Educación literaria.

Contidos bullying
Importancia da
comunicación, denunciar
situacións de bullying,
expresión asertiva dos
dereitos...

Textos temática

Composición de frases, ou
guión nas actividades das
sesións do concurso ONCE
contra o acoso escolar.
Valores relacionados coa
convivencia nos textos
literarios

4.1.4. Primeira Lingua Estranxeira. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Bloque 1 e 3

Bloque 2 e 4

Contidos Lei

Contidos bullying

Comprensión de textos orais e
escritos.

Textos sobre o acoso
escolar. Campañas de
sensibilización
internacionais.

Produción de textos orais e escritos:
expresión e interacción.

Tradución do guión.

4.1.5. Latín. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Contidos Lei
Lingua, Sistemas de Escritura,
Morfoloxía. Legado Cultural.

global

Contidos bullying
A importancia da lingua para
comunicarnos e evolucionar
como persoa. O emprego
das palabras no título e
guión da curtametraxe.

Roma: historia, cultura e civilización.

Cidadanía e convivencia en
Roma, paralelismo co centro
escolar.

Textos.

Glosario sobre convivencia.
Orixe etimolóxico.

4.1.6. Fundamentos da Arte. 1º e 2º
Bacharelato
Bloques

Todos

Contidos Ley

A imaxe e a arte en calquera
período histórico.
A música na arte.
O cine e a televisión.
A tecnoloxía dixital.

Contidos bullying
Diversidade cultural. Tratamento
das modas e da imaxe física. O
papel da creación artística
(minicurtametraxe) no tratamento
de problemáticas sociais (acoso).
A música como medio de
expresión. O papel do cinema na
aprendizaxe de condutas
violentas e insensibilización ante
as mesmas. Ciberbullying.

4.1.7. Filosofía. 1º Bacharelato.
Bloques

Contidos Lei

Contidos bullying

Bloque 1

Composición escrita de argumentos
de reﬂexión ﬁlosóﬁca e de discursos
orais, manexando as regras básicas
da retórica e a argumentación.

Bloque 3

A verdade como propiedade das
cousas. A verdade como propiedade
do entendemento: coherencia e
adecuación.

Habilidades comunicativas. A
miña verdade, a túa verdade,
a nosa verdade.

Bloque 5

As implicacións ﬁlosóﬁcas da
evolución. A construción da propia
identidade. A dialéctica
natureza-cultura no proceso de
antropoxénese. Filosofía e Bioloxía. A
dialéctica natureza-cultura no
proceso de construción da identidade
humana.

Roles nas dinámicas bullying.
Identidade.

Bloque 6

Centrados na temática que
nos ocupa.

A Ética. Principais teorías sobre a
moral humana. A Ética como reﬂexión
sobre a acción moral: carácter,
conciencia e madurez moral.
Relativismo e universalismo moral.

Educación moral e
convivencia escolar.

A importancia do diálogo e da
defensa argumentativa de proxectos,
ﬁns e medios.

Habilidades comunicativas.

O deseño dun proxecto, vital e laboral.
O papel da Estética no
desenvolvemento do pensamento
creativo e innovador.

Compromiso de cambio e
mellora.

A importancia da Ética para
establecer o sistema de valores no
traballo. A Razón crítica en tanto que
reguladora da acción humana.

Autocontrol e regulación do
comportamento.

4.1.8. Historia de España. 2º Bacharelato.
Bloques

Bloque 0

Contidos Lei

O método histórico: respecto ás
fontes e diversidade de perspectivas.

Global

O uso da violencia na conquista e
reestruturación dos territorios en
diferentes momentos históricos.
Principais guerras.

Bloque 11

A Ditadura Franquista (1939-1975)

Bloque 12

Normalización Democrática de
España e Integración en Europa
(desde 1975) .

Contidos bullying
Importancia de buscar boas
fontes de documentación. A
veracidade dos feitos nos
procesos de mediación. A
diversidade de perspectivas,
entrevistar a todos os
implicados na procura da
verdade e ratiﬁcación do
acto de acoso.
O escaso valor á vida. Os
dereitos humanos e a
sociedade democrática e de
benestar como grandes
conquistas da sociedade.
Romper as relacións de
poder-submisión que son a
base do acoso escolar.

Valores democráticos.

4.2. TRONCAIS DA OPCIÓN

4.2.1. Bioloxía e Xeoloxía. 1º Bacharelato.
Bloques

Bloque 1

Bloque 2

Contidos Lei

Características dos seres vivos e
os niveis de organización.

Planiﬁcación e realización de
prácticas de laboratorio.
A clasiﬁcación e a
nomenclatura dos grupos
principais de seres vivos.

Contidos bullying
Proceso de humanización, trazos
que nos diferencia dos animais,
distinción entre conduta instintiva
e conduta reﬂexiva. Diversidade
de alternativas condutuais.
Código ético. Educación moral.

Romper relacións xerarquizadas.

Bloque 4
O factor antrópico na
conservación da
biodiversidade.

Bloque 4

Adaptacións dos vexetais ao
medio.

Bloque 4

As adaptacións dos animais
ao medio.

Bloque 4

Aportacións das novas
tecnoloxías na investigación do
noso planeta.

Aspectos a conservar/fomentar
nas relacións interpersoais,
aspectos a cambiar.
Responsabilidade na mellora da
convivencia escolar.

Igualdade. Todos os seres vivos
necesitamos adaptarnos. Todos
somos vulnerables. Todos temos
dereito a vivir dignamente.

Responsabilidade tecnolóxica.
Ciberbullying.

4.2.2. Bioloxía. 2º Bacharelato.
Bloques

Contidos Lei

Contidos bullying

Bloque 1

Enzimas ou catalizadores biolóxicos:
Concepto e función.

Papel das testemuñas para
fomentar ou denunciar as
situacións de acoso.

Bloque 3

A expresión dos xenes. Transcrición e
tradución xenéticas en procariotas e
eucariotas. O código xenético na
información xenética.

A conduta violenta non é
xenética, senón aprendida.
Vontade e intencionalidade
da agresión.

Bloque 4

Os microorganismos como axentes
produtores de enfermidades.

O número de agresores no
centro é minoritario, pero son
axentes produtores da
deterioración da convivencia
e benestar común.

Bloque 5

A autodefensa dos organismos. A
inmunoloxía e as súas aplicacións.

Medidas para promover a
convivencia e estratexias
para afrontar o bullying.

4.2.3. Xeoloxía. 2º Bacharelato.
Bloques

Contidos Lei

Bloque 7

Riscos xeolóxicos.

Bloque 9

Xeoloxía de España. Principais
dominios xeolóxicos.

Contidos bullying
Avaliación da convivencia
escolar. Campaña de
sensibilización
Símil entre a xeoloxía de España
e o centro escolar. Os espazos
no que se dá frecuentemente o
bullying. O uso de espazos e o
mal uso.

4.2.4. Física e Química. 1º Bacharelato.
Bloques

Contenidos Ley

Bloque 1

Proxecto de investigación.

Contidos bullying
Procura de información e
sensibilización ante o acoso
escolar.

Bloque 2

Disolucións: formas de expresar a
concentración, preparación e
propiedades coligativas.

O bullying, un problema
silenciado.

Bloque 7

Dinámica. Forzas.

Autocontrol da forza e como
enfocala a condutas
adecuadas.

4.2.5. Física. 2º Bacharelato.
Bloques

Bloque 1

Contidos Lei
A actividade cientíﬁca. Estratexias
propias da actividade cientíﬁca.
Tecnoloxías da Información e a
Comunicación.

Contidos bullying
Aplicadas ao acoso escolar.

Bloque 3

Interacción electromagnética.

Establecer unha analoxía entre os
elementos do campo
electromagnético e as dinámicas
bullying.

Bloque 4

Ondas.

Expansión dunha nova onda: a
voz contra o acoso escolar.
Romper a lei do silencio.

Óptica Xeométrica. Sistemas
ópticos: lentes e espellos. O ollo
humano. Defectos visuais.

Unha nova mirada do outro.
Recoñecemento das diferenzas, o
espello, un reﬂexo da miña
autoestima. Respecto ás
diferenzas visuais

Bloque 5

4.2.6. Química. 2º Bacharelato.
Bloques

Contidos Lei

Contidos bullying

A actividade cientíﬁca.

Proceso aplicado al acoso
escolar.

Bloque 2

Orixe e evolución dos
compoñentes do Universo.
Clasiﬁcación dos elementos.
Propiedades dos elementos.

Símil entre a táboa periódica e
os alumnos de aula. As relacións
e propiedades dos elementos e
as dos alumnos.

Bloque 3

Reaccións químicas.

Reaccións a toda acción.
Sempre hai consecuencias.

Bloque 1

4.2.7. Debuxo Técnico. 1º e 2º Bacharelato
Bloques
Bloque 1

Contidos Ley
Sistemas de representación,
normalización.

Contidos bullying
O debuxo para representar
situacións de acoso escolar. A
importancia das normas.

4.2.8. Grego. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

global

Contidos Ley

Contidos bullying

Lingua, Sistemas de Escritura,
Morfoloxía. Legado cultural.

A importancia da lingua para
comunicarnos e evolucionar
como persoa. O emprego das
palabras no título e guión da
curtametraxe.

4.2.9. Economía. 1º Bacharelato.
Bloques

Bloque 2

Contidos Ley
División técnica do traballo,
produtividade e
interdependencia.

Bloque 3

O equilibrio do mercado.

Bloque 6

Analizar e valorar as causas e
consecuencias da globalización
económica así como o papel
dos organismos económicos
internacionais na súa regulación.

Contidos bullying
Aprender a traballar en equipo, a
valorar a diversidade de talentos,
os valores como produtividade
humana, etc.
Símil entre o mercado e o centro
escolar e análise dos efectos que o
bullying ten en equilibrio do mesmo.

Analizar e valorar as causas e
consecuencias do acoso escolar, así
como o papel dos espectadores,
docentes e familiares na súa
regulación.

4.2.10. Economía da Empresa. 2º Bacharelato.
Bloques
Bloque 1

Bloque 2

Contidos Ley

Contidos bullying

Valoración da responsabilidade Responsabilidade do centro e a
social e medioambiental da comunidade de denunciar a
violencia.
empresa.
Consideración da importancia das
Diversidade e identiﬁcación de
pequenas e medianas empresas
e as súas estratexias de mercado. talentos.

Bloque 3

Os conﬂitos de intereses e as
súas vías de negociación.

Bloque 4

Proceso produtivo, eﬁciencia e
produtividade.

Bloque 5

Aplicación ao marketing das
tecnoloxías máis avanzadas.

Xestión de conﬂitos e proceso de
toma de decisións.
Deseño dun plan de mellora das
relacións interpersoais na aula.

Resolución de problemas,
habilidades sociais.

4.2.11. Literatura universal. 1º Bacharelato.
Bloques

Contidos Ley
Procesos e estratexias. Os
grandes períodos e
movementos da literatura
universal.

global

Contidos bullying
Escribir textos sobre o bullying
empregando distintas técnicas
literarias.

4.2.12. Historia do Mundo Contemporáneo. 1º Bacharelato.
Bloques

Contidos Ley

Relacións de proletariado.
Principais guerras e conﬂitos
históricos. Causas dos feitos.
Analizar o papel da guerra
mundial como elemento de
transformación da vida cotiá.
Sistemas democráticos.
Sociedade de benestar.

Global

Contidos bullying
Relacións de proletariado.
Principais guerras e conﬂitos
históricos. Causas dos feitos.
Analizar o papel da guerra mundial
como elemento de transformación
da vida cotiá. Sistemas
democráticos. Sociedade de
benestar.

4.2.13. Historia da Arte. 2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
Analizar obras de arte,
recoñecemento de diferentes
técnicas, a arte como vía de
expresión, etc.

Contidos bullying
Aplicación de diferentes técnicas
de expresión artística na
sensibilización cara ao acoso
escolar.

4.2.14. Historia da Filosofía. 2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
Modelos de home que se
sustentan en distintas
civilizacións. Construción da
identidade nas distintas
sociedades.

Contidos bullying
Reﬂexionar sobre o ideal
antropolóxico, aceptar as
diferenzas, aspectos que marcan
a civilización. Analfabetismo
moral actual como base da
xeneralización da conduta
violenta.

4.2.15. Xeografía. 2º Bacharelato.
Bloques

Contidos Ley

Contidos bullying

Bloque 3

A diversidade climática e a
vexetación.

Diversidade. Igualdade. Respecto.
Tolerancia.

Bloque 5

As paisaxes naturais e as
interrelacións
natureza-sociedade.

A paisaxe escolar e as interaccións
do alumno coa escola.

Bloque 3

A poboación española.

Diversidade.

Bloque 9

O sector servizos.

Servizos para denunciar o bullying,
así como para solicitar axuda e
apoios.

Bloque 11

Formas de organización territorial.

Organización dos espazos do centro
escolar, usos que adoitan darse,
espazos de risco, redistribución dos
espazos e mellora da convivencia.

Bloque 12

España en Europa e no mundo.

Estatísticas bullying de España e
Europa.

4.2.16. Cultura Audiovisual.
Cultura Audiovisual: 1º bacharelato
Bloques

Bloque 1

Bloque 2

Contidos Ley

Imaxe e signiﬁcado.

A narración mediante imaxes
ﬁxas (historieta gráﬁca,
presentacións).

Contidos bullying
Desmitiﬁcación da sobrevaloración
da imaxe (rexeitamento por cuestións
físicas).
Usos inapropiados da imaxe. A imaxe
como recurso para mofarse ou
ridiculizar ao outro (cyberbullying).
Facer gravacións ou fotos sen
consentimento do outro para ﬁns
violentos.
Interpretación de imaxes de situacións
de convivencia e violencia.

Tratamento de imaxes dixitais. Concurso de imaxes (Convivencia.
Bullying cero).

Bloque 4

Narrativa audiovisual.

Proxección de curtametraxes
relacionadas coa temática.

Cultura Audiovisual. 2º Bacharelato.
Bloques

Bloque 1

Contidos Ley
A adecuación da música e
dos sons ás intencións
expresivas e comunicativas.
Integración do son nas
producións audiovisuais.

Contidos bullying
A entoación na comunicación.
Interpretación de sons pracenteiros e
adversativos, así como os efectos
que desencadean nas persoas.

Bloque 2

Organigramas e funcións
profesionais na produción de
produtos audiovisuais.

Bloque 3

O uso responsable da rede.

Ciberbullying

Bloque 4

Publicidade de dimensión
social. Campañas
humanitarias.

Campaña de sensibilización cara a
convivencia escolar (Non ao bullying).

Bloque 5

Análise de imaxes e
mensaxes multimedia.

O papel do organigrama escolar na
mellora da convivencia. Disciplina,
normas.

Localización de recursos web sobre
bullying. Análise do uso que fan da
imaxe.

4.2.17. Artes Escénicas. 2º Bacharelato.
Bloques

Bloque 1

Contidos Ley

Contidos bullying

- Análise do rol e do
personaxe: da conduta
dramática á conduta teatral.

Identiﬁcación de personaxes que
presentan condutas asertivas,
pasivas e agresivas.

Exploración dos elementos
na expresión: personaxe,
situación, acción e conﬂito.

Trazos que deﬁnen aos personaxes
que presentan condutas asertivas,
pasivas e agresivas.

Exploración e
Aspectos e factores que inciden na
desenvolvemento de procesos: construción de persoas asertivas,
análise, caracterización e
pasivas e agresivas.
construción do personaxe.
Exploración e desenvolvemento
Simulacións (rol playing) de situacións
de técnicas: xogo dramático,
conﬂitivas con distintas alternativas de
improvisación, dramatización e
xestión.
creación colectiva.

Bloque 3

Bloque 4

Análise do personaxe a
partir da situación, a acción,
o conﬂito, os seus
obxectivos e funcións.

As persoas non viven illadas,
enmárcanse nunha comunidade
(contexto) que lles condiciona e inﬂúe
na construción da súa identidade,
pero á vez somos axentes activos no
devandito proceso.

A produción e realización
dun proxecto de creación
escénica.

- A interdependencia
- O traballo cooperativo
- Procesos de toma de decisións

Exhibición e distribución de
produtos escénicos.

Representación de obras cuxo
contido recolla valores
cívico-democráticos que favorecen a
convivencia escolar.

4.2.18. Deseño. 2º Bacharelato.
Bloques

Bloque 1

Bloque 12

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Contidos Ley

Contidos bullying

Evolución histórica e ámbitos do
deseño. Comprender que a
actividade de deseñar sempre
está condicionada polo ambiente
natural, social e cultural e polos
aspectos funcionais, simbólicos,
estéticos e comunicativos aos
que se queira dar resposta.

Importancia das modas,
xeneralización de condutas
adecuadas e inadecuadas. O
deseño aplicado á
concienciación social contra o
acoso escolar.

Elementos básicos da linguaxe
visual: punto, liña, plano, cor,
forma e textura. Aplicación ao
deseño. Linguaxe visual. Estrutura
e composición.

Aplicación destes
coñecementos no
desenvolvemento da
minicurtametraxe sobre o
bullying.

Fases do proceso de deseño:
Formulación e estruturación:
suxeito, obxecto, método e
ﬁnalidade; elaboración e
selección de propostas;
presentación do proxecto.
Fundamentos de investigación no
proceso de deseño:
recompilación de información e
análise de datos. Materiais
técnicos e procedementos para a
realización de esbozos e
bosquexos gráﬁcos.

Aplicación destes
coñecementos no
desenvolvemento da
minicurtametraxe sobre o
bullying.

Deseño publicitario.
Fundamentos e funcións da
publicidade. Elementos da
linguaxe publicitaria. Software de
ilustración e deseño.

Aplicación destes
coñecementos no
desenvolvemento da
minicurtametraxe sobre o
bullying.

Nocións básicas de deseño de
obxectos.

Aplicación destes
coñecementos no
desenvolvemento da
minicurtametraxe sobre o
bullying.

4.3. MATERIAS ESPECÍFICAS
4.3.1. Análise Musical 1º e 2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
Iniciación aos elementos
analíticos. Recoñecer os
elementos que interveñen na
estrutura dunha obra
musical. Identiﬁcar procesos
de tensión e distensión.
Consolidar os bos hábitos de
escoita e de respecto.
A forma musical. Realizar
unha crítica ou comentario.

Contidos bullying
A relevancia da individualidade no
conxunto. O traballo en equipo.
Desenvolvemento emocional.
Xestión da tensión.
Selección de pezas musicais, análise
crítica das mesmas para a
minicurtametraxe de acoso escolar. A
música como medio de
comunicación das emocións.

4.3.2. Segunda Lingua Estranxeira. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Global

Contidos Ley
Comprensión de textos orais.
Produción de textos orais:
expresión e interacción.
Comprensión de textos
escritos. Produción de textos
escritos: expresión e
interacción.

Contidos bullying

Textos sobre o acoso escolar.

4.3.3. Tecnoloxía Industrial. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Global

Contidos Ley
Produtos tecnolóxicos: deseño,
produción e comercialización.
Introdución á ciencia dos
materiais. Máquinas e sistemas.
Procedementos de fabricación.
Recursos enerxéticos.

Contidos bullying

Símil entre proceso de fabricación e
dinámicas bullying. Elaboración de
produtos tecnolóxicos sobre a
temática do acoso escolar.

4.3.4. Tecnoloxías da Información e a
Comunicación. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Global

Contidos Ley

Contidos bullying

Ciberbullying. Responsabilidade
tecnolóxica. Campañas de
sensibilización en rede. Repositorio
de webs sobre o acoso escolar.

Todos.

4.3.5. Debuxo Artístico. 1º e 2º Bacharelato
Bloques

Contidos Ley

Contidos bullying

Global 1º

O debuxo como ferramenta. A
composición e os seus
fundamentos. A luz. O
claroscuro e a textura. A cor.

Elaboración de deseños de debuxo
sobre o acoso escolar (imaxes).

Global 1º

A forma. Estudo e
transformación. A expresión da
subxectividade. Debuxo e
perspectiva. O debuxo no
proceso creativo.

Elaboración de deseños de debuxo
sobre o acoso escolar (imaxes).

4.3.6. Debuxo Técnico. 1º e 2º Bacharelato
Debuxo técnico I
Bloques

Bloque 3

Contidos Ley
O proxecto: necesidade e
ámbito de aplicación das
normas.

Contidos bullying
Disciplina. Aprendizaxe de normas. O
valor da norma.

Debuxo técnico II
Bloques

Bloque 1

Bloque 3

Contidos Ley

Contidos bullying

Inversión. Determinación de
ﬁguras inversas. Aplicación á
resolución de tanxencias.

Identiﬁcación dos trazos bullying
para invertelos.

Elaboración de bosquexos,
esbozos e planos.

Elaborar bosquexos, esbozos e
planos necesarios para a deﬁnición
dun proxecto sinxelo relacionado coa
convivencia /bullying.

4.3.7. Educación Física. 1º Bacharelato.
Bloques

Contidos Ley

Contidos bullying

Resolver situacións motrices. Crear e
representar composicións corporais
colectivas con orixinalidade e
expresividade. Solucionar de forma
creativa situacións de oposición,
colaboración ou colaboración-oposición.
Planiﬁcar, elaborar e poñer en práctica un
programa persoal de actividade física
que incida na mellora e o mantemento.
Controlar os riscos. Mostrar un
comportamento persoal e social
responsable respectándose a si mesmo,
aos outros e ao ambiente no marco da
actividade física.

Global

Resolución de conﬂitos,
traballo en equipo,
planiﬁcar un plan persoal
de enriquecemento en
valores de convivencia,
controlar os riscos,
responsabilidade,
movementos de
expresión corporal na
minicurtametraxe, énfase
na saúde psicolóxica e
emocional.

4.3.8. Anatomía aplicada. 1º Bacharelato.
Bloques

Contidos Ley

Bloque 5

Valorar os hábitos nutricionais, que
inciden favorablemente na saúde e
no rendemento das actividades
artísticas corporais. Identiﬁcar os
trastornos do comportamento
nutricional máis comúns e os efectos
que teñen sobre a saúde.

Bloque 7

Identiﬁcar as diferentes accións que
permiten ao ser humano ser capaz
de expresarse corporalmente e de
relacionarse co medio que o rodea.
3. Diversiﬁcar e desenvolver as súas
habilidades motrices especíﬁcas con
ﬂuidez, precisión e control
aplicándoas a distintos contextos de
práctica artística.

Contidos bullying

Respectar diferenzas
relacionadas coa saúde,
autoestima, tensión medos,
fobias, presións...

Aprender a analizar, empregar e
controlar a linguaxe corporal
tanto en agresores como
vítimas.

4.3.9. Cultura Cientíﬁca. 1º Bacharelato.
Bloques

Contidos Ley

Contidos bullying

Bloque 1

Procedementos de traballo.

Aplicado ao acoso escolar.

Bloque 5

Avances tecnolóxicos e o seu
impacto ambiental.

Consecuencias a longo prazo.
Responsabilidade moral.

4.3.10. Volume. 1º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley

Todos

Contidos bullying
Aplicar a expresión artística
tridimensional para deseñar unha
mascota para a loita contra o acoso
escolar, ou achegas á minicurtametraxe.

4.3.11. Linguaxe e Práctica Musical. 1º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley

Todos

Contidos bullying
Aplicados á minicurtametraxe. Elaborar
composicións musicais de denuncia ao
acoso escolar.

4.3.12. Ciencias da Terra e do Medio Ambiente.
2º de Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
Ecosistema e problemáticas
ambientais, contaminación. A
xestión e o desenvolvemento
sostible.

Contidos bullying
Responsabilidade moral. Os riscos e
consecuencias das nosas accións na
mundo que nos rodea. Como afrontar
conﬂitos.

4.3.13. Fundamentos de Administración e
Xestión. 2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
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. Xestión comercial e
de marketing na empresa.

Contidos bullying
Todos os contidos aplicados a
unha empresa contra o acoso
escolar. Organización,
documentos de apertura,
documentos de marketing e
sensibilización ante o acoso,
etc.

4.3.14. Historia da Música e da Danza. 2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
Percepción, análise e
documentación. A música
en diferentes momentos
históricos.

Contidos bullying
Aplicar os contidos procedimentais de
investigación ao acoso escolar.
Seleccionar pezas musicais para a
minicurtametraxe.

4.3.15. Imaxe e son. 2º Bacharelato.
Bloques
Global

Contidos Ley
Todos

Contidos bullying
Aplicación á minicurtametraxe.

4.3.16. Psicoloxía. 2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley

Contidos bullying

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.

Analizar o bullying desde
unha perspectiva
psicolóxica. As achegas
que realizou a psicoloxía ao
acoso escolar. Romper cos
determinismos da conduta,
etc.

4.3.17. Técnicas de Expresión Gráﬁco-Plástica.
2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
Materiais: Técnicas de debuxo.
Técnicas de pintura. Técnicas de
gravado y estampado. Técnicas
mixtas e alternativas.

Contidos bullying
Aplicación das técnicas a
creacións artísticas sobre o
acoso escolar.

4.3.18. Historia da Filosofía. 2º Bacharelato.
Bloques

Global

Contidos Ley
Realizar a análise de fragmentos
dos textos. Argumentar con
claridade e capacidade crítica.
Traballos de organización e
investigación dos contidos.
Formulación ética en diferentes
autores.

Contidos bullying
Aplicar os contidos
procedimentales de
investigación e a formulación
ética-moral á temática do
acoso escolar.

NORMATIVA
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