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ASIGNATURA: BIOLOXIA-XEOLOXIA 
 

CURSO: 1º BACHARELATO AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 

 
TEMA 1: A clasificación dos seres vivos 

 
DURACIÓN APROXIMADA: Metade da 2.ª semana e 3.ª semana de decembro. 

 
CONTIDOS : 1.- A clasificación dos seres vivos: os sistemas de clasificación; os taxons e o 

nome científico. 2.- As moneras: as súas características xerais e a súa clasificación. 3.- Os 

protoctistas: as súas características xerais e a súa clasificación. 4.- Os fungos: as súas 

características xerais e a súa clasificación. 5.- As plantas: as súas características xerais e a 

súa clasificación. 6.- Os animais: as súas características xerais e a súa clasificación. 7.- As 

claves dicotómicas e a súa utilización. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Entender a necesidade de clasificar os seres vivos e 

poñerlles un nome científico para poder identificalos. 2.- Describir as características xerais 

de cada un dos cinco reinos e coñecer a clasificación de cada un deles, sinalando as 

características máis importantes de cada un dos grupos nos que se dividen. 3.- Coñecer o 

funcionamento das claves dicotómicas e valorar a importancia que ten a súa correcta 

utilización para poder identificar os seres vivos. 4.- Mostrar interese e curiosidade por 

coñecer a biodiversidade da zona e desenvolver comportamentos adecuados para a súa 

protección e conservación. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.  Sinala os sistemas de clasificación que 

se poden utilizar para agrupar os seres vivos e explica os conceptos de taxon, especie e 

sistema binomial de nomenclatura. 2. Indica as características máis importantes do reino 

moneras e os principais grupos que se diferencian nel. 3. Indica as  principais  

características do reino protoctistas, enumera os principais grupos que se diferencian nel e 

sinala as súas características máis importantes.  4.  Describe as características principais  

do reino fungos e indica os principais grupos que se diferencian e as súas características. 

5. Enumera as principais características do reino das plantas e sinala os grupos máis 

importantes que se diferencian nel e as características máis destacadas. 6. Explica as 

características máis importantes do reino dos animais e dos seus principais filos. 7. Utiliza 

claves dicotómicas para clasificar e identificar distintos tipos de organismos.  8.  É 

consciente de que a clasificación dos seres vivos, e en especial dos microorganismos, 

contribuíu a curar moitas enfermidades. 

TEMA 2: As plantas 
 

DURACIÓN APROXIMADA: 2ª e 3.ª semana de xaneiro. 
 

CONTIDOS: 1.- A nutrición nas plantas. 2.- As funcións de relación nas plantas. 3.- A 

función de reprodución nas plantas. 4.- A reprodución en briófitas e pteridófitas. 5.- A 

reprodución nas plantas con sementes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer os detalles da nutrición en briófitas e en 

cormófitas. 2.- Coñecer como se producen as funcións de relación nas plantas e o papel das 

hormonas vexetais na regulación e na coordinación das actividades fisiolóxicas das plantas. 

3.-       Comprender  a  importancia  e  as  características  do  proceso  da  reprodución  nas 

plantas. 4.-     Coñecer a estrutura da flor en coniferófitas e en anxiospermatófitas, e explicar 



a polinización e a fecundación. Coñecer os procesos de formación do embrión, a semente, o 

froito e a xerminación. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Describe as diferenzas entre o tipo de nutrición das 

briófitas e das cormófitas, e enumera as distintas etapas que teñen lugar na nutrición das 

cormófitas. 2. Explica os procesos de absorción da auga e dos sales minerais  polas  

plantas. 3. Identifica e describe os procesos fisiolóxicos que se producen nas plantas para 

que circule o zume bruto e o zume elaborado. 4. Enumera as substancias gasosas que 

necesitan as plantas e explica os seus mecanismos de absorción. 5. Coñece as 

características das hormonas e os procesos nos que interveñen. 6. Comprende como se 

producen as respostas dos vexetais ante os estímulos e coñece a importancia da 

fotoperiodicidade. 7. Describe os tipos de reprodución asexual que se levan a cabo nas 

plantas. 8. Describe a reprodución sexual nas plantas e a importancia da reprodución 

alternante. 9. Explica as características da reprodución nas briófitas e identifica e 

esquematiza o seu ciclo reprodutor. 10. Explica as características da reprodución nas 

pteridófitas e identifica e esquematiza o seu ciclo reprodutor. 11. Identifica os distintos 

compoñentes dunha flor. 12. Describe en que consisten a polinización e a fecundación. 

13. Explica como se forma o embrión, a semente e o froito, e o proceso da xerminación. 

14. Valora a importancia das plantas para o ser humano. 15. Achega plantas silvestres do 

seu ámbito para o seu estudo. 

 

TEMA 3: A nutrición nos animais (I) 

DURACIÓN APROXIMADA: 4.ª semana de xaneiro e 1.ª semana de febreiro. 
 

CONTIDOS: 1.- A nutrición nos animais: Superficies de intercambio e proceso 

dixestivo. Esquematización do proceso da dixestión. 2.- Fisioloxía da dixestión: Regulación 

do proceso dixestivo. 3.- Etapas do proceso respiratorio: Mecanismos de ventilación e 

incorporación de gases. Tipos de sistemas respiratorios. 4.- Fisioloxía da respiración: 

Captación de gases. Intercambio gasoso. Transporte de gases 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer os procesos implicados na nutrición animal. 

2.- saber as partes dos aparatos dixestivos dos vertebrados e as etapas que caracterizan o 

proceso dixestivo. 3.- Explicar o significado biolóxico da respiración celular e a evolución dos 

distintos sistemas nos diferentes grupos de animais. 4.- Coñecer as etapas que caracterizan 

cada un dos procesos da respiración pulmonar. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Explica como se realiza o intercambio de 

substancias en animais, enumera as etapas do proceso da nutrición, e realiza e interpreta 

esquemas das estruturas dixestivas dos invertebrados. 2. Describe as etapas do proceso 

dixestivo e os procesos que nelas teñen lugar. 3. Explica todos os sistemas respiratorios, 

agás o pulmonar, e identifica os seus principais modelos e características relacionándoos 

cos grupos de animais que os presentan. 4. Explica como se produce o proceso da 

respiración pulmonar. 5. Valora a importancia do coñecemento das bases fisiolóxicas e as 

súas aplicacións veterinarias. 6.  Participa activamente nas actividades de grupo.  7.  

Elabora os seus traballos con pulcritude e sentido estético. 

 

TEMA 4: A nutrición nos animais (II). 

DURACIÓN APROXIMADA: 2.ª e 3.ª semana de febreiro. 
 

CONTIDOS: 1.- O transporte de substancias: 2.-  Líquidos circulantes. 3.-  Os vasos. 

4.- O mecanismo propulsor. 5.- Modelos de sistemas de circulación. 6.- Tipos de sistemas 

circulatorios en invertebrados. 7.- Tipos de sistemas circulatorios en vertebrados. 8.- 

Modelos de aparatos excretores. 9.- Os produtos de refugallo. 10.- Órganos excretores de 



invertebrados. 11.- Órganos excretores de vertebrados. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer como se leva a cabo o transporte de 

substancias. 2.- Diferenciar os distintos modelos de sistemas de circulación. 3.- Saber as 

principais substancias que excretan os animais e os diferentes órganos excretores dos 

invertebrados. 4.- Explicar os modelos de aparatos excretores dos vertebrados. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Realiza e interpreta esquemas dos elementos 

anatómicos máis importantes do aparato circulatorio e explica o aparato cardíaco. 2. 

Distingue os tipos de sistemas de circulación e os principais aparatos circulatorios en 

invertebrados e vertebrados.  3.  Diferencia os produtos non nitroxenados dos nitroxenados 

e as características dos órganos excretores dos invertebrados. 4. Explica os órganos 

excretores dos vertebrados e o proceso de formación dos ouriños neles. 5. Valora a 

importancia do coñecemento das bases fisiolóxicas e as súas aplicacións veterinarias. 6. 

Participa activamente nas actividades de grupo. 7.  Elabora os seus traballos con pulcritude 

e sentido estético. 

TEMA 5: A relación nos animais 
 

DURACION APROXIMADA: 4.ª semana de febreiro e 1.ª de marzo 
 

CONTIDOS : 1.- A recepción dos estímulos. 2.- Os receptores e os seus tipos: órganos 

sensoriais. 3.- O sistema de coordinación nervioso: A transmisión do impulso nervioso. 4.- 

Os sistemas nerviosos dos invertebrados: Modelos de sistemas nerviosos. 5.- O sistema 

nervioso dos vertebrados: O sistema nervioso central. O sistema nervioso periférico. 

Funcionamento do sistema nervioso. 6.- O sistema de coordinación hormonal: As hormonas 

e os seus tipos. Mecanismos da acción hormonal. Sistema hormonal dos invertebrados. 

Sistema hormonal dos vertebrados. Aplicacións das hormonas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Distinguir os distintos tipos de receptores sensoriais e 

comprender a transmisión da información no sistema nervioso. 2.- Comparar os sistemas 

nerviosos dos principais grupos de invertebrados e o funcionamento do dos vertebrados. 3.- 

Coñecer o sistema de coordinación endócrino nos animais e enumerar as aplicacións 

derivadas do coñecemento das hormonas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Esquematiza o proceso de coordinación e 

control, describe os elementos que o compoñen e distingue os distintos tipos de receptores 

sensoriais. 2. Explica, mediante textos, esquemas e debuxos,  a  transmisión  da  

información ao longo da neurona e entre neuronas. 3. Establece as semellanzas e as 

diferenzas entre os sistemas nerviosos dos invertebrados. 4. Describe o sistema nervioso 

central dos vertebrados. 5. Describe o sistema nervioso periférico e explica  o  

funcionamento do sistema nervioso nos vertebrados. 6. Describe  o  sistema  de 

coordinación endócrino nos animais, establece as diferenzas entre o de vertebrados e 

invertebrados e indica aplicacións derivadas do coñecemento das hormonas. 7. Participa 

activamente nas actividades propostas buscando información. 8. Elabora os seus traballos 

con pulcritude e sentido estético. 



B.-AVALIACIÓN 
 INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 

 EXAMES: 
    

EXAMEN 1: 

DATA APROXIMADA: Principios de febreiro 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas 1, 2 e parte do 3. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

EXAMEN 2: 

DATA APROXIMADA: Principios de marzo 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas: parte do 3, 4 e 5. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

Traballo diario: 10 % 
 

Exames…….: 90 % 
 

 NOTA DE AVALIACIÓN: 

Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para 

traballo diario. Os profesores poderán subir ou baixar a nota a 

dependendo da boa ou mala actitude 

 RECUPERACIÓN: 

Mediante un examen : Data aproximada: As semanas seguintes á entr 

Sen exame 

 NOTA FINAL: Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas 

suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No caso 

realizada a recuperación, a nota final será suspenso. Aplicarase a norma 

redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos que sexa neces 

os alumnos con media de 5. Para axustarse a normativa legal, nos boletis 

coa nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá c 

 
 
 

 
MATERIA : CULTURA CIENTÍFICA 



CURSO: 1ºBACHARELATO AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO:17-18 

 
TEMA 4 A REVOLUCIÓN XENÉTICA.O SEGREDO DA VIDA. 

TEMPO ESTIMADO:4 SEMANAS 

 

CONTIDOS: 

1. A materia inerte e a materia viva; a herdanza dos carácteres; a evolución dos seres vivos. 

2. As diferenzas, os xenes; a conclusión de Mendel e factores hereditarios (xenes). 
3. Onde están os xenes; cromatina e cromosomas; teoría cromosómica da herdanza. 
4. De que están feitos e como se copian os xenes; o ADN: dobre hélice; duplicación do ADN. 
5. Para que serven os xenes; dogma central da bioloxía molecular; a síntese de proteínas; o código 

xenético. 

6. O xenoma humano; secuenciación de ADN; a codificación do ADN; xenoma e complexidade. 
7. Xenética do desenvolvemento. 
8. A epixenética. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Recoñecer os feitos históricos máis relevantes para o estudo da xenética. 
2. Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o ADN, o código xenético, a enxeñeira xenética e as súas 

aplicacións médicas. 
3. Coñecer os proxectos que se desenvolven actualmente como consecuencia de descifrar o genoma 

humano, tales como HapMap e Encode. 
4. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía a partir de distintas 

fontes de información. 
5. Comunicar conclusións e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da 

información e comunicación para transmitir opinións propias argumentadas . 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a cabo dentro do campo da 
xenética. 
2. Sabe situar a información xenética que posúe todo ser vivo, establecendo a relación xerárquica entre 
as distintas estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 
3. Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no ADN, xustificando a necesidade 
de obter o genoma completo dun individuo e descifrar o seu significado. 

 
 
 
 

TEMA 5 BIOTECNOLOXÍA 



DURACIÓN APROXIMADA: 3 SEMANAS 
 

CONTIDOS: 
1. A manipulación dos; biotecnoloxía; ferramentas da biotecnoloxía. 
2. A fabricación de proteínas. 
3. A reacción en cadea da polimerasa (PCR). 
4. Os transxénicos. 
5. Células nai e clonación. 
6. Terapia xénica. 
7. Identificación xenética. 
8. Manipulando os xenes uno a un: biotecnoloxía; ferramentas da biotecnoloxía. 
9. A fabricación de proteínas. 
10. A reacción en cadea da polimerasa (PCR). 
11. Os transxénicos. 
12. Células nai e clonación. 
13. Terapia xénica. 
14. Identificación xenética. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía a partir de distintas 
fontes de información. 
2. Comunicar conclusións e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e comunicación para transmitir opinións propias argumentadas. 
3. Avaliar as aplicacións da enxeñeira xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias 
xénicas. 
4 Analizar os posibles usos da clonación. 
5. Establecer o método de obtención dos distintos tipos de células nai, así como a súa potencialidade 
para xerar tecidos, órganos e ata organismos completos. 
6. Identificar algúns problemas sociais e dilemas morais debidos á aplicación da xenética: obtención de 
transxénicos, reprodución asistida e clonación. 
7. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía a partir de distintas 
fontes de información. 
8. Comunicar conclusións e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e comunicación para transmitir opinións propias argumentadas. 
9. Avaliar as aplicacións da enxeñeira xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias 

xénicas. 
10. Analizar os posibles usos da clonación. 
11. Establecer o método de obtención dos distintos tipos de células nai, así como a súa potencialidade 
para xerar tecidos, órganos e ata organismos completos. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
1. Analiza as aplicacións da enxeñeira xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias 
xénicas. 
2. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos. 
3. Recoñece os diferentes tipos de células nai en función da súa procedencia e capacidade xenerativa, 
establecendo en cada caso as aplicacións principais. 



4. Valora, de forma crítica, os avances científicos relacionados coa xenética, os s eus usos e 

consecuencias médicas e sociais. 
5. Explica as vantaxes e inconvenientes dos alimentos trans xénicos, razoando a conveniencia ou non do 
seu uso. 

 

 
TEMA 6.UN MUNDO DIGITAL 

 
TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS 

 

CONTIDOS: 

1. A informática e os ordenadores; os ordenadores; como traballa un ordenador. 

2. Compoñentes dun ordenador; hardware: a parte física do ordenador; software: a parte lóxica do 
ordenador; conexións da placa base. 

3. A comunicación entre o ordenador e os periféricos; os portos. 
4. O fin do mundo analóxico; analóxico versus dixital. As razóns do cambio. 
5. Procesamento, almacenamento e intercambio  da información;  a conversión  analóxico-dixital de imaxes; 

a conversión analóxico-dixital de sons; a conversión analóxico-dixital de carácteres escritos; o 
almacenamento da información; a manipulación dos datos dixitais; a conversión analóxico-dixital. 
Multimedia. Tratamento numérico do sinal; manipulación e compresión do son; traballo con  imaxes fixas; 
os arquivos de vídeo: elementos de calidade. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía a partir de distintas 

fontes de información. 
2. Coñecer a evolución que experimentou a informática, desde os primeiros prototipos ata os modelos máis 

actuais, sendo consciente do avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade de proceso, 
almacenamento, colectividade, potabilidade, etc. 

3. Determinar o fundamento dalgúns dos avances máis significativos da tecnoloxía actual. 
4. Tomar conciencia dos beneficios e problemas que pode orixinar o constante avance tecnolóxico. 
5. Coñecer a evolución que experimentou a informática, desde os primeiros prototipos ata os modelos máis 

actuais, sendo consciente do avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade de proceso, 
almacenamento, colectividade, potabilidade, etc. 

6. Determinar o fundamento dalgúns dos avances máis significativos da tecnoloxía actual. 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO: 
1. Recoñece a evolución histórica do ordenador en termos de tamaño e capacidade de proceso. 
2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos 

ópticos e memorias, valorando as vantaxes e inconvenientes de cada un deles. 
3. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de Internet. 



4. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e 
outro na dixital. 

5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que poden 
ofrecer ao usuario. 

6. Valora de forma crítica a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade. 
 

B.-INSTRUM 
 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
Terase en conta o traballo diario, participación en debates así como traballos e a súa exposición sobre 
diferentes temas propostos. 

 

EXAMES: 
 

Farase un único exame por avaliación e se complementará con algún traballo 

DATA APROXIMADA : do 12-16 de marzo aproximadamente 
 

O exame constará de cuestións de razoamento e preguntas teóricas. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
NOTA DE COÑECEMENTOS: 

 

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO. Dado que é unha materia que se presta a participación, análise e 
traballos, este apartado terá unha valoración dun 20% da nota de avaliación. 

 

EXAME. O 80% da nota de avaliación. 
 

RECUPERACIÓN: 
Mediante un exame : 
Data aproximada: Despois de cada avaliación. 
Farase un exame de total a materia da avaliación. 

 

NOTA FINAL: A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas(recuperadas).Tamén se fará media 
con dúas aprobadas e unha suspensa si a nota é de 4 .A nota da 3ª avaliación que se pon no boletín 
coincide coa nota final. 



MATERIA : DEBUXO ARTÍSTICO I 
 

CURSO: 1º BACH. AVALIACIÓN:2ª ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 

  CONTIDOS :.1.- A composición e os seus fundamentos.Composición intuitiva. Concepto de equilibrio visual. 
2.- Psicología da forma. Leis visuais que rexen as relacións entre as formas no cadro. 3.- A mancha como 
elemento configurador do volume. O claroscuro. A construción das sombras. Valores tonais. 4.- Iluminación. 
Tipos de luz e o seu comportamento. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Elabora composicións analíticas, descriptivas e 
expresivas con diferentes graos de iconicidade. 2.- Representa o volume, o espazo e a textura aplicando 
técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos. 3.- Coñece o valor expresivo e configurador da luz, 
en valores tonais acromáticos. 4.- Observa e utiliza a textura visual con procedementos gráficos-plásticos, 
con fins expresivos e configuradores, en obras propias e alleas. 

 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS:
 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO : Mediante láminas, traballos e actividades que o alumno 

debe realizar na aula. O profesor debe observar de xeito directo a forma de traballar do alumno para 
detectar e correxir posibles erros no momento no que se producen. Ou ben, suxerir ou orientar ao alumno 
naqueles traballos de carácter máis creativo. Para poder traballar na aula, é obrigatorio que o alumno 
achege á clase o material preciso que lle sea indicado polo profesor. 
Os traballos serán entregados obrigatoriamente na data fixada polo profesor. Aqueles traballos que se 
entreguen fora do prazo serán penalizados na cualificación. 

 EXAMES: 
 

EXAMEN 1:  

DATA APROXIMADA: Do 19 ao 23 de Febreiro 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 
O exame constará de dúas partes: a primeira será sobre os contidos teóricos da 
materia. E na segunda parte o alumno fará unha serie de exercicios para demostrar a 
adquisición de destrezas e habilidades practicadas en clase ao longo do trimestre. 

 

 
 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL: 

 Estándares de aprendizaxe de tipo instrumental, relacionados coa adquisición de destrezas e 

habilidades, avaliados a través das láminas, actividades e traballos realizados durante o trimestre. 

Cada ún dos traballos, actividades e láminas serán cualificados de manera individual, e ao final do 
trimestre sumaranse todos os puntos obtidos, realizándose a media aritmética. Porcentaxe da 

nota (60%). 

Estándares de aprendizaxe de tipo conceptual, relacionados coa comprensión dos contidos e 
conceptos teóricos da materia, evaluados a través do exame. Porcentaxe da nota (30%) 

 

Estándares de aprendizaxe de tipo actitudinal, relacionados coa actitude do alumno hacia a 

materia, a constancia e esforzo no traballo en clase e a achega do material diariamente, evaluados 
a través do control escrito polo profesor. Porcentaxe da nota (10%) 

Para poder obter unha cualificación positiva é obrigatorio ter entregados todos os traballos 

feitos durante o trimestre. 

 A nota da avaliación parcial será a suma das porcentaxes indicadas. 



RECUPERACIÓN: O alumno poderá recuperar a avaliación durante a seguinte, entregando aqueles traballos 
que non foron entregados ou que foron cualificados negativamente. A data máxima para entregar os traballos 
de recuperación será fixada polo profesor. 

 

AVALIACIÓN FINAL: 
A nota final de Xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións parciais. A nota da 
3ª avaliación que aparecerá no boletín será a mesma que a de Xuño. 

 
 
 

ASIGNATURA:DEBUXO TÉCNICO I 
 

CURSO: 1º BACH AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO:17-18 

 

 
A.-PROGRAMA 

 
 
 

 
CONTIDOS :1.- Fundamentos dos sistemas de representación. Clases de proxecións 2.- 

Sistema diédrico. Procedementos para a obtención das proxecions diédricas. 3.- Disposición 

normalizada. Reversibilidade do sistema. 4.- Representación e identificación de puntos, rectas 

e planos. Posicións no espazo. Tipos de rectas e planos. 5.- Pertenza e intersección 6.- 

Paralelismo e perpendicularidade 7.- Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos. 8.- 

Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude. 9.- Procedementos para a 

obtención e disposición das proxeccións diédricas. 10.- Visualización e debuxo a man alzada 

de axonometrías a partir das vistas principais de pezas sinxelas. Secións planas. 

Determinación da súa verdadeira magnitude. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.-Identifica o sistema de representación 

empregado a partir de análise de debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías de obxectos ou 

espazos e determina as características diferenciáis e os elementos principais do sistema. 2.- 

Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os procedementos de obtención 

das proxeccións e a súa disposición normalizada. 3.- Comprende o funcionamento do sistema 

diédrico, relacionando os seus elementos, convencionalismos e notacións coas proxeccións 

necesarias para representar inequívocamente a posición de puntos, rectas e planos, e resolve 

problemas de pertenza, intersección e verdadeira magnitude. 4.- Deseña ou reproduce formas 

tridimensionais sinxelas, debuxando a man alzada as súas vistas principais no sistema de 

proxección ortogonal establecido pola norma de aplicación, dispondo as proxeccións 

suficientes para a súa definición e identificando os seus elementos de xeito inequívoco. 5.- 

Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas suficientemente 

polas súas vistas principais, debuxando a man alzada axonometrías e convencionais 

(isometrías e cabaleiras). 6.- Determina seccións planas de obxectos tridimensionais sinxelos, 

visualizando intuitivamente a súa posición mediante perspectivas a man alzada, debuxando as 

súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude. 



B.-AVALIACIÓN 
 INSTRUMENTOS:

 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
 

Realización de láminas propostas polo profesor, con exercicios prácticos relacionados cos contidos 

explicados na clase. 

 EXAMES: 
 

EXAMEN 1: 
 

DATA APROXIMADA: Do 29 de Xaneiro ao 2 de Febreiro 
 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

 
 

EXAMEN 2: 
 

DATA APROXIMADA: Do 5 ao 9 de Marzo 
 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

 
 

EXAMEN 3: (excepción á regla) 

 
DATA APROXIMADA: 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
 

 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

 
Traballo diario: 40 % 

Exames…….: 60 % 
 

 NOTA DE AVALIACIÓN: 
 

Coñecementos: A nota será a suma das notas do traballo diario e a nota dos exames, na 

porcentaxe establecida na nota de coñecementos. 

 

 
 RECUPERACIÓN: 

 

Mediante un examen : Data aproximada: 
 

Sen exame 



MATERIA : ECONOMÍA 

CURSO: 1º BACH AVALIACIÓN: 2 ANO ACADÉMICO: 16-17 

A.-PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TEMA 3: INTERCAMBIO E MERCADO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 A descrición dos contidos, criterios de avaliación e dos estándares de aprendizaxe da unidade 

atópanse no cadernillo da primeira avaliación 

TEMA 4: OS FALLOS DO MERCADO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 4.1 Os fallos do mercado e a intervención do sector público 4.2 Redistribución de 
renda e riqueza: igualdade de oportunidades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA4.1 Explicar o concepto de fallo do mercado e recoñecer as 

diferentes opcións de actuación por parte do Estado. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: ECA4.1.1 Identifica os principais fallos do mercado, as 

súas causas e efectos para os axentes que interveñen na Economía e as diferentes opcións de 

actuación por parte do Estado. ECA4.1.2 Recoñece a magnitude da desigualdade da renda, así 

como as políticas destinadas a reducila. 

 
TEMA 5: 

 
OS INDICADORES ECONÓMICOS: PRODUCIÓN 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 
CONTIDOS: .1.1 Variables críticas da economía. Importancia dos indicadores económicos. 5.1.2 

PIB: Características; Métodos de cálculo; Diferencia entre o PIB nominal e o real. 5.1.3 A 

Contabilidad Nacional. 5.1.4 Indicadores do desenvolvemento da sociedade: as 

macromagnitudes e súas limitacións 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA5.1 Distinguir e operar coas principais magnitudes 

macroeconómicas e analizar as relacións existentes entre elas, valorando os inconvenientes e 

as limitacións que presentan como indicadores da calidade de vida. Interpretar datos e 

indicadores económicos básicos e a súa evolución 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: ECA5.1.1 Mide, interpreta e expresa as principais 

magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. ECA5.1.2 

Define o PIB como valor monetario de todos os bens e servizos finais producidos por un país 

nun período de tempo. ECA5.1.3 Calcula o PIB pola vía do gasto, do valor engadido e da 

renda. ECA5.1.4 Coñece e calcula os indicadores máis importantes recollidos na Contabilidad 

Nacional. ECA5.1.5 Relaciona as principais macromagnitudes e utilízaas para establecer 

comparacións con carácter global. ECA5.1.6 Utiliza e interpreta a información contida en 

táboas e gráficos de diferentes variables macroeconómicas e a súa evolución no tempo. 
 



 ECA5.1.7 Opera con variables económicas mediante aplicacións informáticas, analízaas e 

interprétaas, presentando as súas valoracións de carácter persoal. 

TEMA 6: OS INDICADORES ECONÓMICOS: EMPREGO E PREZOS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 
CONTIDOS: 6.1.1 O mercado de traballo. O desemprego: tipos de desemprego e as súas 

causas. 6.1.2 Políticas contra o desemprego. 6.1.3 O desemprego en Galicia. 6.2 Inflación: 

concepto, causas, consecuencias. Medición da inflación. 6.3 Perturbacións externas, forzas 

internas do mercado e intervención do sector público 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA6.1 Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación 

coa educación e formación, analizando de forma especial o desemprego. CA6.2 Definir a 

noción de inflación, establecer as súas causas e prever as consecuencias. CA6.3 Estudar as 

diferentes opcións de políticas macro económicas para facer fronte á inflación e o desemprego. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: ECA6.1.1 Examina e interpreta datos e gráficos de 

contido económico relacionados co mercado de traballo. ECA6.1.2 Valora a relación entre a 

educación e formación e as probabilidades de obter un emprego e mellores salarios. ECA6.2 

Describe o IPC a súa composición, e calcula taxas de inflación a partir de series 

estadísticas.ECA6. 3 Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as diferentes 

alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación. 

TEMA 7: AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 CONTIDOS: 7.1 Equilibrio macroeconómico: demanda e oferta agregadas. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA7.1 Interpretar a oferta e demanda agregadas como forzas 

internas de mercado. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: ECA7.1.1 Identifica os factores que condicionan o 

consumo e o aforro, e utiliza indicadores económicos para medir ambas magnitudes. ECA7.1.2 

Explica os factores que condicionan o investimento e determina a capacidade deste para influír 

na economía. ECA7.1.3 Explica analítica e graficamente o equilibrio macroeconómico como 

interacción da oferta e a demanda agregadas. 



B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 

 
En cada unha das unidades didácticas nas que se distribúen os contidos da programación, os indicadores de 

avaliación serán os tipos de tarefas e outros instrumentos de avaliación que emprega cada profesor/a. Os 

indicadores de avaliación deben contribuír a que o alumnado logre adquirir as competencias referidas 

nelas (unidades didácticas). 

Poden considerarse no procedemento de avaliación os seguintes instrumentos: 

 
 Realización de probas escritas (exames) de varias unidades, dous exames por avaliación. 

EXAMEN 1: DATA APROXIMADA: 23 ao 31 de xaneiro 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Proba escrita, referida ás UNIDADES 1,2,3 e 4 que incluirá preguntas de reprodución de 

contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de contidos 

próximos, de resolución de problemas e de elaboración e interpretación de 

gráficos 

EXAMEN 2: DATA APROXIMADA: 5 ao 16 de marzo 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Proba escrita, referida ás UNIDADES 3,4,5,6,7 que incluirá preguntas de reprodución de 

contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación de contidos 

próximos, de resolución de problemas e de elaboración e interpretación de 

gráficos. 

 Outros instrumentos: Recollida de datos por análises sistemático do traballo do alumno. 

Observación na aula. Carpeta. Realización de probas escritas ao largo da unidade didáctica. 

Valoración de traballos (individuais, en grupo) e actividades programadas, participación na clase. 

Valoración cualitativa do progreso do alumno. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

 
 O 70%, como mínimo, da nota de cada avaliación procedera da obtida nos exames. Nestas 

probas indicaranse os estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

 A nota de exame será a media aritmética das obtidas nos dous que se realizan en cada avaliación 

 
 A nota procedente dos outros instrumentos de avaliación contará como máximo nun 30% 



 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

 
 
 

 RECUPERACIÓN: 

Mediante un exame Data aproximada: Abril 

 NOTA FINAL:  A nota final será a da terceira avaliación. Aproban os alumnos con media de 

cinco. 

 Nota da terceira avaliación, terase en conta para obtela: a nota da primeira 

avaliación, a nota da segunda avaliación e a nota lograda nos exames e demais 

instrumentos de avaliación da terceira avaliación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ED. FÍSICA CURSO 1º BACH AVALIACIÓN 2ª ANO ACADÉMICO 2017-18 
 

Tema 5: voleibol. 
Duración aproximada: 9 sesións. 
Contidos científicos: Regulamento básico do voleibol. Técnica de servicio, bloqueo, recepción e pase, 
ataque e remate. Posicións dentro do xogo: zagueiro, dianteiro. Táctica ofensiva e defensiva. Práctica 
do voleibol como recurso lúdico e de mellora da condición física. 
Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer o regulamento básico do 
voleibol. Dominar as técnica de ataque e defensa do voleibol. Coñecer e realizar a táctica individual e 
colectiva do voleibol. Valorar a práctica autónoma do voleibol como recurso lúdico e de mellora da 
condición física. 
Tema 6: os xogos tradicionais e populares. 
Duración aproximada: 5 sesións. 
Contidos científicos: Xogos tradicionais galegos e o seu valor cultural.Habilidades coordinativas a 
través dos xogos tradicionais. O xogo popular como medio de transmisión cultural e relación 
interxeracional. Respecto ás posibilidades de execución propias e alleas. O medio natural como medio 
para desenvolver deportes tradicionais galegos. 
Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer diferentes xogos tradicionais 
galegos. Practicar xogos tradicionais galegos con éxito. Desenvolver habilidades coordinativas a 
través dos xogos tradicionais. Recompilar e poñer en común diferentes xogos populares e tradicionais. 
Valorar o xogo como medio de transmisión cultural e de relación interxeracional. Respectar as 
posibilidades de rendemento propias e alleas. 

 
 

Tema 7: alimentación e hábitos saudables. 
Duración aproximada: 3 sesións. 



Contidos científicos: balance enerxético, inxesta calórica, pirámide dos alimentos, elaboración de 
dietas personalizadas, hábitos saudables e nocivos. 
Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): 1) Diferenciar alimentos saludables e 
perxudiciais. 2) Coñecer as características dunha dieta equilibrada e deseñar dietas propias. 3) 
Coñecer a pirámide alimenticia. 4) Valorar a importancia que teñen os hábitos alimenticios saudables 
para a saúde e a calidade de vida. 
Tema 8: Orientación no medio natural. 
Duración aproximada: 8 sesións. 
Duración aproximada: 4 sesións. 
Contidos científicos: Tipos e diferencias entre as actividades no medio natural. Preservación do medio 
ambiente. Orientación: tipos naturais e artificiais. Carreiras de orientación. Saída ó medio natural. 
Participación nunha carreira de orientación e organización dunha carreira de orientación para 
alumnado de cursos inferiores. 
Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Identificar e coñecer diferentes deportes e 
actividades realizadas no medio natural, así como o seu regulamento básico. Entender a importancia 
das AMN como medio para preservar o entorno natural próximo. Coñecer o funcionamento dun 
compás (brúxula) e outros medios artificiais e naturais de orientación. Realizar carreiras de 
orientación. Realizar saídas ó medio natural respectando as normas postas polo profesor. Realizar 
tarefas organizativas nunha carreira de orientación. 

B.- Obxectivos actitudinais. 
1. Ser puntuais. 2. Traer o material axeitado á materia e coidar o propio do centro. 3. Esforzarse e 
automellorar nas clases. 4. Colaborar co profesor e co resto dos compañeiros o máximo posible. 5. 
Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e propias, así como as opinións dos 
compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7. Implicarse na materia. 8. Amosar interese 
polos contidos da materia. 9. Levar unha hixiene óptima no centro. 10. Ser capaz de traballar en 
equipo. 

C.- Avaliación. 
C1) Instrumentos de cualificación: 
Contidos conceptuais (saber): 

Traballos colaborativos sobre contidos da materia: subido á aula virtual e podendo ser 
defendido en horario lectivo 
Contidos procedimentais (saber facer): 

Avaliación continua e final mediante rúbricas de observación de entre 5 e 10 elementos (90%). 
Rexistro anecdótico (10%). 

Contidos actitudinais (saber estar e querer estar): 
Lista de control cos 10 elementos das actitudes (80%). 
Rexistro anecdótico (20%). 

Os alumnos exentos da parte práctica da materia terán que realizar: a) Unha memoria escrita de todas 
a s sesión impartidas na avaliación 2) Presentarán un traballo monográfico sobre un tema proposto 
polo departamento. Asistirán de forma regular as clases teóricas e práctica e colaborarán co profesor 
en acción de axuda técnica, sendo valorados estes conceptos cun máximo de 1 punto. A cualificación 
final será de APTA ou NON APTA. En casos excepcionais para non perxudicar o expediente 
académico dun alumno brillante, a puntuación poderse subir ata un 8. 
C2) Criterios de cualificación: 
Cada unha das partes da avaliación terá que estar aprobada para poder superar o trimestre dentro da 
materia. Haberá, ademais, traballos optativos tanto de carácter práctico como conceptual para optar a 
subir nota nos apartados conceptos e procedementos. 
Nota de avaliación final: conceptos (30%) + procedementos (50%) + actitudes (20%). 

 
 

C3) Recuperación: 
Non hai recuperación trimestral. De ter suspenso o trimestre, o alumno terá unha oportunidade de 
aprobalo no mes de xuño. 
C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación. 



FILOSOFÍA 2º Avaliacion 
 

TEMA 
4: 

NATUREZA E CULTURA NO SER HUMANO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS : 
 A reflexión filosófica sobre o ser humano.

 A natureza humana e o proceso de hominización.

 A cultura e o proceso de humanización.

 Algúns debates en antropoloxía.

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 O alumnado será quen de definir qué é a antropoloxía e a súa 

división en antropoloxía filosófica e científica. 

 Explicar as teorías preevolucionistas e evolucionistas, así como 

o proceso de hominización, facendo especial fincapé na  

aparición da linguaxe articulada. 

 Definir a cultura humana e os seus contidos fundamentais, así 

como entender a diversidade cultural. 

 Consecución axeitada das competencias clave e os elementos 

transversais, en especial a de comunicación lingüística, tanto oral 

como escrita, pero tamén as de educación cívica, aprender a 

aprender, competencias sociais e capacidade de 

emprendemento.(CCL,CSC, CAA, CSIEE, CD, CMCCT) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 

 Definir a antropoloxía filosófica e científica. (1p) 
 

 Explicar as teorías preevolucionistas sobre a orixe do ser 
humano. (1p) 

 

 Explicar as teorías evolucionistas sobre a orixe do ser 
humano.(1p) 

 

 Explicar a cultura como factor humanizador. (1p) 
 

 Definir e exemplificar os contidos fundamentais da cultura 
humana. (1p) 

 

 Coñecer as distintas posturas ante a diversidade cultural e 
saber argumentar en contra ou a favor delas segundo 
proceda.(1’5p) 

 

 Coñecer algúns debates actuais en antropoloxía e saber 
manifestar a súa opinión argumentadamente. (1p) 

TEMA A REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE O SER HUMANO E O 



5: SENTIDO DA EXISTENCIA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS : 
 Concepcións sobre o ser humano.

 O sentido da vida humana.

 O anhelo de transcendencia.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Os alumnos serán quen de coñecer as distintas concepcións 

filosóficas sobre o ser humano. 

 Coñecer as cuestións sobre o sentido da vida, o problema da 

identidade, da liberdade, do destino e do azar. 

 Comprender a distinción entre dor física e dor vital así como as 

diferentes concepcións da morte. 

 Comprender as distintas visións sobre o Absoluto, así como as 

diferentes posturas ante a súa existencia. 

 Consecución axeitada das competencias clave e os elementos 

transversais, en especial a de comunicación lingüística, tanto oral 

como escrita, pero tamén as de educación cívica, aprender a 

aprender, competencias sociais e capacidade de 

emprendemento.(CCL,CSC, CAA, CSIEE, CD, CMCCT) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 

 Explicar as diferentes posturas filosóficas sobre o ser humano. 

(1’5p) 

 Explicar as cuestións sobre o sentido da vida, o problema da 

identidade, da liberdade, do destino e do azar. (1p) 

 Diferenciar entre a dor física e a dor espiritual.(1p) 

 Explicar as distintas concepcións sobre a morte humana. (1p) 

 Definir e exemplificar as distintas visións sobre o Absoluto. (1p) 

 Diferenciar as posturas ante a existencia do Absoluto e a 

posibilidade de acceder a Él. (1p) 

TEMA 6: A ÉTICA 
 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
CONTIDOS: 
 A ética como disciplina filosófica 



 Algunhas teorías éticas 

 Ética aplicada 

 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 O alumnado deberá coñecer o significado da ética dentro da filosofía, as diferentes teorías éticas que 

tiveron lugar na historia da filosofía e as principais aplicacións da ética no panorama actual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 Definir e caracterizar os valores morais. (1p) 

 Identificar as etapas do desenvolvemento moral segundo Kohlberg. (2p). 

 Coñecer as principais teorías éticas e os seus representantes (2p) 

 Ética aplicada: bioética, ética ambiental, ética política, ética empresarial e laboral, ética e internet. 

(2p) 

 

B.-AVALIACIÓN 
 

 INSTRUMENTOS: 
  DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Traballos de clase e de casa (resumes, actividades, comentarios de textos...) 

Caderno de clase 

Exposicións orais 
 

Asistencia atenta, bo comportamento e participación 

  EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: 2ª quincena de marzo. 
   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Unidades 4,5 e 6 
Constará de cinco a dez estándares de aprendizaxe básicos. 
Opcionalmente poderá poñerse algún comentario dun texto filosófico 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
  NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Traballo 
diario: 
Exames: 
80% 

20 %      

       

 
 

 RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Despois da avaliación 
   O exercicio constará dun exame con cinco ou máis estándares de 



   aprendizaxe. 

 NOTA 
FINAL: 

Resultará da media das tres avaliacións (ou recuperacións, no seu caso) 
Condicións: 

 É obrigatorio terse presentado as recuperacións de cada avaliación. 

 Hai que ter un mínimo dun 3 en cada recuperación. 
 Se un alumno suspende unha ou duas avaliacións, poderá optar a unha proba 
final. 
 A nota final non pode ser inferior á da 3ª; x iso a 3ª farase coincidir coa final. 

 
 
 
 
 
 

MATERIA : FÍSICA E QUÍMICA 

CURSO: 1º BACHARELATO AVALIACIÓN:2ª ANO ACADÉMICO:17-18 
 

A.-PROGRAMA: 

Termodinámica química. NA PRIMEIRA AVALIACIÓN AÍNDA QUE ESTABA PENSADO PARA A SEGUNDA 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 

CONTIDOS: 

1. Reaccións químicas e enerxía; o sistema termodinámico; o proceso termodinámico. 

2. A entalpía; a ecuación termoquímica; os diagramas entálpicos . 
3. Lei de Hess. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente mecánico. 

2. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas. 
3. Coñecer as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química . 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

 
2.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os diagramas 
entálpicos asociados 

 

3.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as entalpías de 
formación ou as enerxías de enlace asociadas a unha transformación química dada e interpreta o seu signo. 

 
 

TEMA 1. Química do carbono 
 

DURACIÓN APROXIMADA:12días 

 

CONTIDOS: 



1. O átomo de carbono e os seus enlaces. 
2. Fórmula dos compostos orgánicos; modelos de representar fórmulas de compostos  orgánicos; obtención 

da fórmula dun composto orgánico. 
3. Formulación de compostos orgánicos; formulación de hidrocarburos; compostos oxixenados; compostos 

nitroxenados; compostos con máis dun grupo funcional. 
4. Isomería. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos relacionándoos con compostos de interese 

biolóxico e industrial. 
2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións oxixenadas e nitroxenadas. 

3. Formular e nomear correctamente os compostos orgánicos . 
4. Representar os diferentes tipos de isomería. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 

1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC: hidrocarburos de cadea aberta e pechada e derivados 
aromáticos. 
2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC: compostos orgánicos sinxelos cunha función oxixenada 
ou nitroxenada. 
3.1. Representa os diferentes isómeros dun composto orgánico. 

 
 

TEMA 2 O movemento. 
 

DURACIÓN APROXIMADA:12 DÍAS 
 

CONTIDOS: 
1. Introdución; o punto material. 
2. A posición; a posición ao longo da traxectoria; a posición mediante coordenadas nun sistema de 

referencia; o vector de posición; o vector desprazamento. 

3. A velocidade; a velocidade media; a velocidade instantánea; a velocidade e o sistema de referencia. 
A aceleración; compoñentes intrínsecos da aceleración; os compoñentes da aceleración tamén son 
vectores. O módulo da aceleración; a aceleración e o sistema de referencia; clasificación dos movementos 
segundo o seu aceleración. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 
2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movemento nun sistema de 

referencia adecuado. 
3. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular e aplicalas a situacións concretas. 

4. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e circular. 
5. Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do vector de posición en 

función do tempo. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICA: 

 
1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando si o sistema de referencia elixido é inercial 
ou non inercial. 
2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e aceleración nun 
sistema de referencia dado. 



3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da expresión do vector 
de posición en función do tempo. 
4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos M.R.U., M.R.U.A. e circular 
uniforme (M.C.U.) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo percorrido,  a velocidade 
e a aceleración. 

 
 

TEMA 3. Tipos de movementos 
 

TEMPO ESTIMADO:12 días 
 
 

CONTIDOS: 
 

1. Movemento rectilíneo e uniforme; representación gráfica de movementos uniformes. 
2. Movementos con aceleración constante; a ecuación da velocidade na MUA; a ecuación da posición no 

MUA; movemento rectilíneo uniformemente acelerado; ecuacións de MRUA; representación gráfica do 
MRUA; movementos rectilíneos baixo a gravidade. 

3. Movemento parabólico; tiro parabólico sinxelo; tiro parabólico desde certa altura. 
4. Movementos circulares; a posición angular; a velocidade angular; a aceleración angular; o movemento 

circular uniforme; MCU; o movemento circular uniformemente acelerado; MCUA. 
Movemento harmónico simple; movemento periódicos; o movemento harmónico simple; a posición no 
movemento harmónico simple; a ecuación da velocidade no MAIS; a ecuación da aceleración no MAS. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular e aplicalas a situacións concretas. 
2. Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do vector de posición en función 

do tempo. 
3. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en función dos seus 

compoñentes intrínsecas. 
4. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 
5. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición de dous movementos 

unidimensionais rectilíneo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

6. Coñecer o significado físico dos parámetros que describen o movemento harmónico simple (M.A.S) e 
asocialo ao movemento dun corpo que oscile. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

 
1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da expresión do vector 

de posición en función do tempo. 
2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun corpo nun plano) 

aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (M.R.U.) e movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 



3. Suscitado un suposto, identifica o tipo ou tipos de movementos implicados, e aplica as ecuacións da 
cinemática para realizar predicións achega da posición e velocidade do móbil. 

4. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en distintos casos prácticos e aplica as ecuacións que 
permiten determinar o seu valor. 

5. Relaciona as magnitudes lineales e angulares para un móbil que describe unha traxectoria circular, 
establecendo as ecuacións correspondentes. 

6. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que o describen, calcula o valor de magnitudes 
tales como, alcance e altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidade e aceleración. 

7. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous movementos 

rectilíneos. 
8. Deseña e describe experiencias que poñan de manifesto o movemento harmónico simple (M.A.S) e 

determina as magnitudes involucradas. 

B.-EVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
Terase en conta o traballo diario, saídas voluntarias ao encerado, participación, traballo en laboratorio. 

 

EXAMES: 
EXAME 1: 
DATA APROXIMADA: Entre o 5 e o 9 de febreiro 
CONTIDOS E ESTRUTURA: 
As unidades dadas ata esa data. 

 
EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: Entre o 12 e 16 de marzo 
CONTIDOS E ESTRUTURA: 
As unidades restantes. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
NOTA DE COÑECEMENTOS: 
VALORACIÖN DO TRABALLO DIARIO: A partir dunha nota media de 4,25 na avaliación, terase en conta o 
traballo feito polo alumno nas actividades cotiás e no laboratorio para redondeo da nota. 
EXAMES. Dous exames por avaliación, de problemas e cuestións razoadas, enfocados a conseguir os 
estándares de aprendizaxe. Farase a media aritmética dos dous exames. 
NOTA DE AVALIACIÓN: A nota de avaliación será a media dos dous exames, sempre que a nota dalgún 
deles non sexa inferior a 2. A partir dunha nota media de 4,25, o traballo diario fará que a avaliación 
apróbese ou non. 

 

RECUPERACIÓN: 
Mediante un exame : 
Data aproximada: Despois de cada avaliación. 
Farase un exame de toda a materia da avaliación 



NOTA FINAL: A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas(ou recuperadas).Tamén se 
fará media con dúas aprobadas e unha suspensa si a nota é de 4 .A nota da 3ª avaliación que se pon 
no boletín coincide coa nota final. 

 
 
 
 

MATERIA : FRANCÉs 
 

CURSO: …1.º  BAC AVALIACIÓN:2ª ANO ACADÉMICO:2017- 
18… 

 
A.-PROGRAMA 

 
 
 
 

TEMA 1: Unidade4:Les loisirs 
 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 clases 

CONTIDOS: 

-Patróns sintácticos e discursivos 

Os adxectivos interrogativos. 
Os números ordinais. 
A hora. 
Os pronomes persoais de CD. 
Os verbos pronominais. 
Os verbos do primeiro grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 
O verbo prendre. 

 
Léxico 
O tempo libre. 
As actividades cotiás. 
As materias. 
O tempo e a hora. 
A frecuencia 

 

-Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
O tempo libre. 
A rutina. 
As asociacións. 

 

-Patróns sonoros 
Sons [u] / [y] 

 
CONTIDOS MÍNIMOS 
Patróns sintácticos e discursivos 
Os adxectivos interrogativos. 
Os números ordinais. 
A hora. 

Os pronomes persoais de CD. 
Os verbos pronominais. 
Os verbos do primeiro grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 
O verbo prendre. 



Léxico 

O tempo libre. 
As actividades cotiás. 
As materias. 
O tempo e a hora. 
A frecuencia 

 

-Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 

O tempo libre. 
A rutina. 
As asociacións. 

 

-Patróns sonoros 

Sons [u] / [y] 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

-Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de lonxitude media, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, claramente 
estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e que traten de aspectos concretos. 
- Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros medios 
técnicos, nos que se intercambian información e opinión 
- Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en textos que 
traten de asuntos cotiáns, ou de temas de interese e que conteñan estruturas frecuentes e un léxico 
xeral de uso común. 
- Escribir textos de estrutura clara sobre asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, 
utilizando as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e mostrando un control 
razoable de estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 

 
-.Capta os puntos principais e os detalles relevantes das mensaxes, gravadas ou de viva voz, que 
conteñan información claramente estruturada. 

 

 
-. Participa en conversacións cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns, nas que intercambia información. 

 

 
-. Identifica a información máis importante en textos en calquera soporte, breves e ben estruturados e 
que traten de temas xerais ou coñecidos. 

 
-.Producción escrita breve: mensaxes , comentarios , notas…, para solicitar ou transmitir información ou 
opinión sinxelas respetando as convencións ortográficas, e mostrando un control de estruturas e léxico 
de uso frecuente. 

 

 
TEMA 2: Unidade 5 

 

CONTIDOS: 

 
-Os artigos partitivos. 

 

-O pronome en (a cantidade) 
 

-Très ou beaucoup? 
 

-A frase negativa (2). 
 

-C’est / Il est (2). 



-O imperativo. 
 

-Il faut. 
 

-Os verbos devoir, pouvoir, savoir, vouloir. 
 

Os alimentos. 

 

-As cantidades. 
 

-Os comercios e os comerciantes. 
 

-Preguntar e dicir o prezo. 
 

-Os servizos. 
 

-Modos de pago. 
Les sons [ã] 
/ [an] 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

-Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de lonxitude media, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, claramente 
estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e que traten de aspectos concretos. 
- Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros medios 
técnicos, nos que se intercambian información e opinión 
- Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en textos que 
traten de asuntos cotiáns, ou de temas de interese e que conteñan estruturas frecuentes e un léxico 
xeral de uso común. 
- Escribir textos de estrutura clara sobre asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, 
utilizando as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e mostrando un control 
razoable de estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Capta os puntos principais e os detalles relevantes das mensaxes, gravadas ou de viva voz, que 
conteñan información claramente estruturada. 

 
-. Participa en conversacións cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns, nas que intercambia información. 

 

 
-. Identifica a información máis importante en textos en calquera soporte, breves e ben estruturados e 
que traten de temas xerais ou coñecidos. 

 
-.Producción escrita breve: mensaxes , comentarios , notas…, para solicitar ou transmitir información ou 
opinión sinxelas respetando as convencións ortográficas, e mostrando un control de estruturas e léxico 
de uso frecuente. 

 

TEMA 3 Unidade 6 
 

CONTIDOS: 
 

-Os determinantes demostrativos. 
 

-A formación do feminino (4). 
 

-O pronome indefinido on. 
 

-O futuro próximo. 



-O passé composé. 
 

-Os verbos do primeiro grupo terminados en -yer.. 
 

-Os verbos voir e sortir. 

 
 

As saídas. 
 

-Situar no tempo. 
 

-A familia (2). 
 

-A roupa e os accesorios. 
 

-Os sons [ɔ ] 

/ [ɔn] 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

-Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de lonxitude media, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, claramente 
estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e que traten de aspectos concretos. 
- Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros medios 
técnicos, nos que se intercambian información e opinión 
- Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en textos que 
traten de asuntos cotiáns, ou de temas de interese e que conteñan estruturas frecuentes e un léxico 
xeral de uso común. 
- Escribir textos de estrutura clara sobre asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, 
utilizando as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e mostrando un control 
razoable de estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Capta os puntos principais e os detalles relevantes das mensaxes, gravadas ou de viva voz, que 
conteñan información claramente estruturada. 

 
-. Participa en conversacións cara a cara ou por teléfono ou outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns, nas que intercambia información. 

 

 
-. Identifica a información máis importante en textos en calquera soporte, breves e ben estruturados e 
que traten de temas xerais ou coñecidos. 

 
 
 
 

 
B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 
 

- Control do traballo diario: realización de deberes, exercicios de clase e a súa corrección; 
participación nas actividades da clase ; actitude de colaboración cos compañeiros. 

- Controis que o profesor estime necesarios seguindo a forma practicada na clase. 

 
 EXAMES: 1 exame ó final do trimestre 

EXAMEN 1: 
DATA APROXIMADA: final do trimestre 
CONTIDOS E ESTRUTURA:Según o traballado na clase con exercicios do 

mesmo tipo. 



 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

AVALIACIÓN PARCIAL: 

 
 controis ó longo do trimestre :20% da nota de avaliación; control oral ó final do trimestre 

30% 

NOTA DE AVALIACIÓN: 

40% exame 

50% notas de avaliación parcial (20% controis, 30% control oral) 

10% actitudes (traballo, comportamento, participación) 

Para superar a avaliación será necesario obter un 5 sobre 10 no conxuno destas probas. 

RECUPERACIÓN: Non hai recuperación. A avaliación é continua 

AVALIACIÓN FINAL: 
Farase a media das tres avalaacións. A terceira avaliación deberá estar aprobada 
para poder facer a media das tres avaliacións. 

 
RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDENTE 
Farase mediante a realización dun traballo que o alumno deberá realizar o longo de 
cada unha das avaliacións. Si esa realización non é superada poderá presentarse a 
proba extraordinaria de asignaturas pendentes de final de curso. 



MATERIA: GREGO I 
 

CURSO: 1º BACH AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO:17 - 

18 

 
 

A.-PROGRAMA 
TEMA 5: ῾Ο λύκος (α/β) 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 
CONTIDOS: B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos: Presente de 

indicativo activo en todas as súas formas -άω. B4.2  Concordancia: neutro  plural e 

verbo singular. B3.4 Flexión pronominal (persoais). B7.1 Vocabulario básico grego do 

tema. B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución. B6.2 Iniciación á retroversión e 

comentario de textos B6.3 Análise morfosintáctica comparada coa lingua propia. B6.4 

Lectura comprensiva de textos traducidos. B6.5 Lectura comparada e comentario de 

textos en grego e na lingua propia sobre mitoloxía. B6.6 Produción de textos propios en 

grego. B5.5 Mitoloxía e relixión. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Recoñece as formas verbais do presente 

activo en -άω e clasifícaas. Identifica verbo e suxeito neutro plural. Recoñece e traduce 

nas frases e textos os pronomes estudados. Traduce sen dicionario o vocabulario básico 

do tema. Analiza intuitivamente o texto. Completa ocos en frases gregas do texto. 

Distingue na oración suxeito, verbo, atributo e complemento directo. Contesta ás 

preguntas de comprensión. Elabora un texto co léxico e estruturas. Coñece as 

características da relixión grega e compáraas coas actuais. 

TEMA 6 : Ὁ μῦθος (α/β) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 
CONTIDOS: B3.5 Sistema verbal. Verbos temáticos e atemáticos: presente indicativo, 

imperativo e infinitivo medio. B4.1 Casos gregos (dativo). B3.1 Palabras invariables: 

preposicións. B7.1 Vocabulario básico grego do tema. B6.1 Iniciación ás técnicas de 

tradución. B6.2 Iniciación á retroversión e comentario de textos. B6.3 Análise 

morfosintáctica comparada coa lingua propia. B6.4 Lectura comprensiva de textos 

traducidos. B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en grego e na lingua propia 

sobre mitoloxía B6.6 Produción de textos propios en grego. B5.5 Mitoloxía e relixión: 

deuses e heroes. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Recoñece as formas verbais do 

presente medio estudadas. Traduce os diferentes uso do dativo. Recoñece as 

preposicións estudadas. Deduce o significado do léxico estudado a partir do contexto e 

das imaxes. Analiza intuitivamente o texto. Completa ocos en frases gregas do texto. 

Distingue na oración suxeito, verbo, atributo e complemento directo. Contesta ás 

preguntas de comprensión. Contesta ás preguntas de comprensión sobre o texto. 

Compón un texto inspirado no texto do tema. Recoñece polos seus atributos deuses e 

heroes e sabe o s seus mitos e fazañas. 



 

TEMA 7: Ὁ Κύκλωψ (α/β) 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 
CONTIDOS : B3.3 Declinacións gregas: enunciados e paradigmas (recapitulación 1ª e 

2ª; 3ª en oclusiva) B3.4 Flexión pronominal (reflexivos). B3.4 Declinacións gregas: (3ª  

en nasal). B3.4 Flexión pronominal (interrogativos e indefinidos). B7.1 Vocabulario 

básico grego do tema. B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución. B6.2 Iniciación á 

retroversión e comentario de textos. B6.3 Análise morfosintáctica comparada coa lingua 

propia. B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos. B6.5 Lectura comparada e 

comentario de textos en grego e na lingua propia sobre mitoloxía. B6.6 Produción de 

textos propios en grego. B5.5 Mitoloxía e relixión: mitos en Homero. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Clasifica substantivos das declinacións 

estudadas e declina temas en oclusiva da 3ª. Recoñece e traduce nas frases e textos os 

pronomes estudados. Clasifica substantivos das declinacións estudadas e declina temas 

en nasal da 3ª. Recoñece e traduce nas frases e textos os pronomes estudados. Deduce 

o significado a partir do contexto e das imaxes. Analiza intuitivamente o texto. Completa 

ocos en frases gregas do texto. Distingue na oración suxeito, verbo, atributo e 

complemento directo. Contesta ás preguntas de comprensión. Contesta ás preguntas de 

comprensión. Compón un texto inspirado no texto do tema. Coñece os heroes homéricos 

e as súas fazañas. 
 

 
B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
 

Un exame cada tema é suficiente para controlar o traballo. En bacharelato non cremos preciso 

cualificar caderno nin tarefas. 

 EXAMES: Un exame/proba despois de cada tema. Un exame de avaliación. 
 

DATA DO EXAME DE AVALIACIÓN: Cando poida o alumnado dentro do calendario de 

exames. 

 RECUPERACIÓN: 
 

Sen exame 

NOTA. En cada tema especificamos na clase as estruturas que se deben aprender e reproducir en 

cada tema e que son “mínimos”. Tamén hai en cada tema exemplos de exames de anos anteriores. 



 

MATERIA : HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

CURSO:1º BACH AVALIACIÓN: 2ª 2017-2018 

A.-PROGRAMA 

 
Tema 6 : AS GRANDES POTENCIAS 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

CONTIDOS : 
 

- Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
 

- Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia: Inglaterra vitoriana; Francia (III 

República e II Imperio); Alemaña bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro; Rusia; os Estados 

Unidos (da Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón (transformacións de finais do 

século XIX). 

- Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla Entente. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do 

século XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores desencadeadores. 

- Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de 

Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales 

feitos. 

- Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 
 

- Identificar o problema dos Balcáns enumerando as causas que explican o xurdimento de tal 

situación e resumindo os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
 

- Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os procesos dentro do 

período de finais do século XIX e comezos do XX. 

- Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a segunda metade 

do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, Rusia, os Estados 

Unidos e Xapón. 

- Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a Inglaterra vitoriana. 
 

- Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 

- Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da guerra dos 

Balcáns especialmente en Iugoslavia. 



Tema 7: A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

DURACIÓN APROXIMADA: 7 días. 

CONTIDOS: 
 

- I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da Primeira 

Guerra Mundial, desenvolvendo as súas etapas e as súas consecuencias. 

- Localizar fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) e extraer información 

de interese, valorando criticamente a súa fiabilidade. 

- Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto histórico de finais do 

século xix e comezos do xx. 

- Identificar os Tratados de Paz da I Guerra Mundial establecendo como unha consecuencia o 

xurdimento da Sociedade de Nación. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
 

- Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra Mundial. 
 

- Analiza e explica as distintas etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 
 

- Extrae conclusións de gráficos e de imaxes sobre as consecuencias da I Guerra Mundial. 
 

- Explica os acordos dos Tratados de Paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 

consecuencias a curto prazo. 

- Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, a partir de 

fontes históricas. 

 
 

TEMA 8: A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 días. 

CONTIDOS: 
 

- Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas 

e os seus protagonistas máis significativos e establecendo as súas consecuencias. 

- Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas 

e os seus protagonistas máis significativos e establecendo as súas consecuencias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
 

- Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 
 

- Compara a Revolución Rusa de Febreiro de 1917 coa de Outubro de 1917. 



Tema 9: A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

CONTIDOS: 
 

- Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 

aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

- Explicar a Gran Depresión describindo os factores desencadeantes e as súas influencias na 

vida cotiá. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica as características do período de Entreguerras. 

- Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

- Comenta material variado como textos, gráficas... que explican a crise económica de 1929: 

 
 
 

TEMA 10: O ASCENSO DOS TOTALITARISMOS FASCISTA E NAZI 

DURACIÓN APROXIMADA: 7 días. 

CONTIDOS: 
 

- Fascismos europeos e nazismo alemán. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 

aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

- Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao 

desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
 

- Explica as características do período de Entreguerras. 
 

- Compara o que ocorreu nas novas democracias e nos países cunha longa tradición 

democrática na Europa de entreguerras. 

- Analiza e valora o avance das ideoloxías autoritarias, antidemocráticas e ultranacionalistas 

na Europa de entreguerras. 

- Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
 

- Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX. 
 

- Distingue as principais características do fascismo. 
 

- Compara o totalitarismo fascista co comunista indicando as súas similitudes e diferenzas. 



B.-AVALIACIÓN 
 

 
 INSTRUMENTOS:  

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,exposicions. A non realización das tarefas 

encomendadas se penalizará con ata 1 punto menos. 

A práctica diaria garantiza a adquisición das habilidades imprescindibles da materia. 

 

 EXAMES: Terase en conta: calidade expositiva, presentación adecuada, ortografía. A mala 

presentación, e as faltas ortográficas poden baixar ata 1 punto. 

 
EXAMEN 1: 

 

DATA APROXIMADA: 7 - 16 febreiro 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Temas: 6 - 7 - 8 

Modelo de exame: 

O exame constará de tres partes: 
 

1.- exercicio práctico: comentario dun mapa, texto, gráfico..4 puntos 
 

2.- preguntas de desenvolvemento: contidos lineais e análise comparativo. 2 preguntas. 

2 puntos cada unha, ata total de 4 puntos 

3.- Vocabulario: definición de concéptos históricos. Máximo 6 liñas. 2 puntos. 

 
EXAMEN 2: 

 

DATA APROXIMADA: 13 -16 marzo 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 
 

Temas. 9 - 10 

Modelo de exame: 
 

O exame constará de tres partes: 
 

1.- exercicio práctico: comentario dun mapa, texto, gráfico : 4 puntos 
 

2.- preguntas de desenvolvemento: contidos lineais e análise comparativo. 2 preguntas. 

2 puntos cada unha, ata total de 4 puntos 

3.- Vocabulario: definición de conceptos históricos. Máximo seis liñas. 2 puntos. 



 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

Traballo diario: 20 % 

Exames…….: 80 % 

 NOTA DE AVALIACIÓN: 

Coñecementos: O 20% do control do traballo farase da seguinte forma: 10% exposición dun 

traballo oralmente na clase e/ou traballo feitos individuais; 10% realización 

das tarefas diarias na clase e na casa. 

 

 
 RECUPERACIÓN: Un exame despois da avaliación. A nota será a que faga media coas outras 

avaliacións, tomarase a mais alta, a da avaliación ou a da recuperación 

As recuperacións realizaranse despois das avaliacións 1ª e 2ª. 

 

 
 NOTA FINAL: 

 

 

A efectos de realizar a media do curso será a media das tres avaliacións. A nota final 

terá que ser igual ou maior que a nota da terceira avaliación. 



MATERIA :INGLES 

CURSO: BACH AVALIACIÓN: 17-18 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 4: Let's talk 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

CONTIDOS Relacions persoais,descripcion de persoas ,noun suffixes, idioms ou ditos 

formacion de palabras nome+preposicion, lectura rapida en busca de informacion especifica, verbos 

modais simples e perfectos, tres audicios con formato diferente enquisa e dialogo,falar de amizade e 

entrevistas personais 

TEMA 5 What's on? 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS Vocabulario referido a peliculas e entretemento en xeral, adjectives suffixes, idioms, 

expresions con xerundio, lectura dunha reseña sobre unha pelicula, a voz pasiva e o causativo, tres 

audicions dialogo entre amigos, retransmision radiofonica e plan de ocio, usar o anterior oralmente. 

TEMA 6 How much? 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS Consumismo, compras, vocabulario referido o diñeiro, phrasal verbs, identificacion da 

idea principal dun texto escrito e resumo, pronomes relativos, defining e non-defining relative 

sentences, tres audicions enquisa, tour e toma de decisions, usar según os modelos estudiados de 

forma oral. 

 

2ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS: O alumno coñece e usa axeitadamente o 

vocabulario estudiado,comprende os textos escritos e pode responder a preguntas dos mesmos , 

entende as diferentes audicios e pode dar datos mencionados nelas ,fala e escribe seguindo os modelos 

estudiados usando as estructuras gramaticais e o vocabulario. 

 

 

B.-AVALIACIÓN 

 
Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,exposicions orais e compositions 

 
EXAMEN 1: 

DATA APROXIMADA: Finais de Xaneiro ou principios de Febreiro 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Todo o estudiado ata o tema 4 e parte do 5 

EXAMEN 2: 

DATA APROXIMADA: Finais de Marzo aprox. 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Todo o dado incluido o tema 6 
 

 

 

Listening 10% 
Reading 15% 

Writing 25% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Speaking 20% 
O alumno ten que ter acadado polo menos o 30% en cada apartado para que se considere aceptable. 

Non podera haber ningun apartado en blanco.No caso de non superar a avaliacion podera ser 

recuperada nos exames da seguinte dado a continuidade da materia 



– 

 

 

 
Mediante un examen : Data aproximada: 

Sen exame 

 
 

LATÍN 1º BACHARELATO 
SEGUNDA AVALIACIÓN 

 
 

A.-PROGRAMA 

 
Conceptuais: 
1 - A cuarta declinación. A quinta declinación 

2 – Os tempos verbais da raíz de presente e perfecto en activa. Tempos do indicativo e subxuntivo. A voz 
pasiva: tempos da raíz de Presente. 

3 – O sistema pronominal. Os demostrativos.Os pronomes persoais. Os posesivos. Os anafóricos. 
4 - O pronome relativo. Morfoloxía e uso. As oracións de relativo. 
5 - Os tempos da raíz ou tema do perfecto en pasiva. A sintaxe da oración pasiva. 
6 – Os graos do adxectivo: comparativo e superlativo. Morfoloxía e uso sintáctico. 
7 – A organización política e social na Roma Antiga. O exército. A relixión: o panteón romano. 

. 
 

Procedimentais: – Identificar e analiza-las formas flexivas da lengua (nomes, adxectivos, pronomes, 
verbos). – Identifica-los aspectos históricos fundamentais. - Identificar con especial detalle os pronomes 

 
 

B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS 
-Asistir regular e puntualmente 2.-Traer o material preciso 3.-Esforzarse e mostrar interese 

por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-Organizarse para levar as tarefas ó día 
7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo 8.- Ser respetuoso e observar as normas de convivencia 9.-Respectar as 
diferencias 10.-Rexeitar a violencia física e verbal 11.-Mostrarse solidario. 

Valora-las diferencias lingüísticas como sinal de identidade dun pobo 2. – 
Interese por explicar términos das linguas propias a través de vocablos latinos que figuran nos textos 

 
C. MÍNIMOS ESIXIBLES: 

1. Coñecer a flexión das cinco declinacións dos nomes e adxectivos latinos. Saber clasificar e enunciar un 
sustantivo e un adxectivo latino calquera. Incluirase a cuarta declinación e a quinta declinación. 

2 – Coñecer, identifar e saber traducir os tempos verbais da raíz de presente e perfecto en activa das catro 
conxugacións regulares e do verbo SUM. 

3 – O sistema pronominal. Os demostrativos.Os pronomes persoais. Os posesivos. Os anafóricos. 
4 - O pronome relativo. Morfoloxía e uso. As oracións de relativo. 
5 - Os tempos da raíz ou tema do perfecto en pasiva. A sintaxe da oración pasiva. 
6 – Os graos do adxectivo: comparativo e superlativo. Morfoloxía e uso sintáctico. 
7 – Os participios latinos. A organización política e social na Roma Antiga. 
8.—O sistema de pefecto na voz pasiva. O exército. A relixión: o panteón romano. 

. 
 
 

D.-AVALIACIÓN 

 



2. Probas orais e escritas 

 
DATA APROXIMADA: do 22 ó 31 xaneiro 

 EXAME 2: 
DATA APROXIMADA: do 6 ó 16 de marzo 

 
Traballo diario: 10% 
Exames: 90% 

 

Coñecementos 90% 
 

Actitudes: 10% 
 

 RECUPERACION: Aprobando a seguinte avaliación considérase recuperada a anterior. 
 
 NOTA FINAL: Baséase no 90% na nota media dos dous exames e o 10% nas anotacións do traballo en 
clase. Considerarase unha media dos dous exames, media ponderada tendo en conta que a nota do segundo exame terá 
máis valor que o do primeiro, dado que se amplía a materia e complicación dos contidos. En todo caso, será necesario ter 
5 ou máis de un 5 no segundo exame para aprobar a avaliación. 

 

MATERIA : LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 
 

CURSO: 1º BACH AVALIACIÓN: 2ª 2017-2018 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 1: Destrezas musicais: 

 
DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 
CONTIDOS: 1.- Interpretación vocal atendendo ás indicacións relativas á expresión, á 

dinámica, á agóxica, á articulación dos sons e aos seus ataques e á ornamentación 

musical. 2.-Entoación individual e colectiva de escalas, intervalos melódicos, 

harmónicos, de arpexos ou de acordes. 3.-Interiorización do pulso. 4.-Interpretación vocal 

e instrumental atendendo ás indicacións relativas á expresión, á dinámica, á agóxica, á 

ornamentación musical, á articulación dos sons e dos seus ataques, cunha precisión 

rítmica e cantar con entoación e afinación. 5.-Práctica da lectura articulada e da escritura 

tanto melódica como harmónica nas claves de sol e fa en cuarta e da escritura tanto 

melódica como harmónica. 6.-Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose ao 

debuxo interválico. 7.-Práctica da lectura de obras musicais utilizando partituras. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer e explicar o aparello fonador, os seus 

órganos o seu funcionamento, a respiración, emisión, articulación, relaxación e  

afinación, e entoar cunha correcta emisión da voz individual ou conxuntamente, 

melodías ou cancións con acompañamento, e aplicar a técnica vocal para cantar 

entoada e afinadamente, aplicando as indicacións expresivas, de dinámica, agóxicas, de 

articulación dos sons e os seus ataques e de ornamentación presentes na partitura. 2.- 

Identificar e reproducir intervalos, modelos melódicos sinxelos, escalas ou acordes 

arpexiados a partires de diferentes alturas. 3.- Identificar e executar instrumental ou 

vocalmente, estruturas e patróns rítmicos ou melódicos simultáneos dunha obra breve 

ou fragmento, con ou sen cambio de compás, nun tempo establecido.  4.-Interpretar 

vocal e instrumentalmente obras ou fragmentos musicais aplicando as indicacións 

expresivas,  de dinámica,  agóxicas,  de articulación dos  sons  e os  seus ataques  e  de 

 



ornamentación presentes na partitura, e cunha correcta execución rítmica e cantando 

entoada e afinadamente. 5.-Ler e escribir melodías e a harmonía nas claves de sol e fa 

en cuarta. 6.- Ler as notas, sen clave, aténdose ao debuxo interválico. 7.- Ler obras 

musicais utilizando partituras. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B1-1.1.- Coñece e explica o aparello 

fonador, os seus órganos o seu funcionamento, a respiración, emisión, articulación, 

relaxación e afinación. 1.2. Entoa cunha correcta emisión da voz individual ou 

conxuntamente, melodías ou cancións con acompañamento. 1.3. Realiza exercicios de 

respiración, relaxación, articulación, fraseo..., valorándoos como elementos 

imprescindibles para a adquisición da técnica vocal. 1.4. Aplica a técnica vocal para 

cantar entoada e afinadamente, aplicando as indicacións expresivas, de dinámica, 

agóxicas, de articulación dos sons e os seus ataques e de ornamentación presentes na 

partitura. B1-2.- Identifica e reproduce intervalos, modelos melódicos sinxelos, escalas 

ou acordes arpexiados a partires de diferentes alturas, utilizando unha correcta emisión 

da voz. B1-3.1.- Interpreta instrumental ou vocalmente con toda precisión dentro dun 

tempo establecido, estruturas rítmicas e melódicas axeitadas a este nivel dunha obra ou 

fragmento, sentindo internamente o pulso e aplicando, se procede, as equivalencias nos 

cambios de compás. 3.2. Executa con independencia estruturas rítmicas ou melódicas 

simultáneas, utilizando e desenvolvendo a disociación auditiva e motriz. B1-4.- Interpreta 

vocal e instrumentalmente obras ou fragmentos musicais aplicando as indicacións 

expresivas, de dinámica, agóxicas, de articulación dos sons e os seus ataques e de 

ornamentación presentes na partitura, e cunha correcta execución rítmica e entoa e 

afina correctamente. B1-5.1.- Practica a lectura e a escritura musical, recoñecendo a súa 

importancia para profundar na aprendizaxe da linguaxe musidal. 5.2. Lee e a escribe 

tanto melodías como a harmonía nas claves de sol e fa en cuarta. B1-6.- Lee as notas, 

sen clave, aténdose ao debuxo interválico. B1-7.- Lee obras musicais utilizando 

partituras. 

 
 

 

TEMA 2: UNIDADE 2: A teoría musical 

 
DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 
CONTIDOS: 1.-Coñecemento do ritmo, compás, das grafías das fórmulas rítmicas, 

simultaneidade de ritmos, anacruse, etc. 2.-Coñecemento e comprensión dos ritmos 

característicos das danzas e das obras musicais. 3.- Coñecemento das grafías e dos 

termos relativos á expresión musical, á dinámica, ao tempo, á agóxica, á articulación 

musical e ao ataque dos sons. 4.-Coñecemento e comprensión das escalas, funcións 

tonais, cadencias, acordes básicos e complementarios, a tonalidade e a modulación. 5.- 

Coñecemento dos principais sistemas de cifrado harmónico. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 20.-Coñecer e explicar o ritmo, o compás, as grafías das 

fórmulas rítmicas, simultaneidade de ritmos, signos que modifican a duración, síncope, 

anacruse, notas a contratempo, os grupos de valoración especial contidos nun e varios 

pulsos, etc, dunha forma teórica e práctica, e aplicar na lectura e na interpretación de 

partituras, os termos e signos relacionados co ritmo. 24.- Coñecer e explicar os ritmos 

característicos das danzas e das obras musicais, dunha forma teórica ou práctica, e 

recoñecer nunha partitura os elementos da linguaxe musical. 21.-Coñecer e explicar as 

grafías e os termos relativos á expresión musical, á dinámica, ao tempo, á agóxica, á 

articulación musical e ao ataque dos sons, dunha forma teórica e práctica, e aplicar na 

lectura e na interpretación de partituras, os termos e signos relacionados coa expresión 

musical.  25.-Coñecer  e  explicar  as  escalas,  funcións  tonais,  intervalos,  cadencias, 



 acordes básicos e complementarios, a tonalidade, a modalidade, os modos, e a 

modulación, dunha forma teórica e práctica, e recoñecer nunha partitura os elementos 

da linguaxe musical. 26.-Coñecer e explicar os principias sistemas de cifrado harmónico 

dunha forma teórica e práctica, e recoñecer nunha partitura os elementos da linguaxe 

musical. 30.-Aplicar correctamente a terminoloxía propia da teoría musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B3-20.1.-Sabe, describe ou define o 

ritmo, o compás, as grafías das fórmulas rítmicas, simultaneidade de ritmos, signos que 

modifican a duración, síncope, anacruse, notas a contratempo, os grupos de valoración 

especial contidos nun e varios pulsos, etc, dunha forma teórica e práctica. 20.2.  

Identifica e interpreta os termos e signos relacionados co ritmo. B3-24.1.-Sabe, describe 

ou define os ritmos característicos das danzas e das obras musicais, dunha forma 

teórica ou práctica. 24.2. Identifica os elementos da linguaxe musical. B3-21.1.-Sabe, 

describe ou define as grafías e os termos relativos á expresión musical, á dinámica, ao 

tempo, á agóxica, á articulación musical e ao ataque dos sons, dunha forma teórica e 

práctica. 21.2. Identifica e interpreta os termos e signos relacionados coa expresión 

musical. B3-25.1.-Sabe, describe ou define as escalas, funcións tonais, intervalos, 

cadencias, acordes básicos e complementarios, a tonalidade, a modalidade, os modos, 

e a modulación, dunha forma teórica e práctica. 25.2. Recoñece elementos harmónicos  

e formais. B3-26.1.-Sabe, describe ou define os principias sistemas de cifrado harmónico 

dunha forma teórica e práctica. 26.2. Recoñece elementos harmónicos e formais. B3- 

30.-Aplica correctamente a terminoloxía propia da teoría musical. 

 
 

 
TEMA 3: 

 
 

 
UNIDADE 3: A audición comprensiva 

 
DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 
CONTIDOS: 1.-Percepción e identificación do pulso, dos acentos, dos compases 

binarios, ternarios e cuaternarios. 2.- Percepción, identificación e transcrición de fórmulas 

rítmicas básicas orixinadas polo pulso binario ou ternario. 3.- Percepción, identificación e 

transcrición de signos que modifican a duración, síncopes, anacruses, notas a 

contratempo, cambios de compás, grupos de valoración especial, equivalencias pulso- 

pulso e fracción-fracción etc. 4.- Identificación auditiva das características morfolóxicas 

básicas das obras musicais, tanto as que teñen como fundamento a linguaxe da música 

culta como as que teñen como fundamento as linguaxes musicais contemporáneas, o 

jazz, a música tradicional, o rock, o flamenco e as músicas do mundo. 5.- 

Recoñecemento comprensivo das texturas musicais e dos timbres instrumentais nas 

obras escoitadas ou interpretadas. 6.-Recoñecemento auditivo e transcrición dos 

esquemas rítmicos, das melodías, dos intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes 

da combinación dos devanditos elementos. 7.-Reprodución vocal memorizada dos 

esquemas rítmicos, das melodías, dos intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes 

da combinación dos devanditos elementos. 8.-Identificación de erros ou diferenzas entre 

un fragmento escrito e un fragmento escoitado. 9.-Percepción, identificación auditiva e 

transcrición das escalas, funcións tonais-acordes maiores e menores, acordes de sétima 

dominante e de sétima diminuída, cadencias. 10.-Transcrición de esquemas harmónicos 

das obras escoitadas. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 8.- Recoñecer auditivamente o pulso dunha obra ou 

fragmento, así como o acento periódico e interiorizalo para manter durante breves 

períodos de silencio. 9.- Percibir e identificar o pulso, os acentos, dos compases 

binarios, ternarios e cuaternarios. 10.- Percibir, identificar e transcribir fórmulas rítmicas 

básicas orixinadas polo pulso binario, ternario ou cuaternario. 11.- Percibir, identificar e 

transcribir signos que modifican a duración, síncopes, anacruses, notas a contratempo, 

cambios de compás, grupos de valoración especial, equivalencias pulso-pulso e 

fracción-fracción etc. 12.- Recoñecer auditivamente e describir con posterioridade as 

características das obras musicais escoitadas (con ou sen partitura) ou interpretadas 

cunha terminoloxía axeitada, obras que poden ser de diferentes estilos, épocas, xéneros 

e culturas, nas que hai que describir cunha terminoloxía axeitada os seguintes aspectos: 

título, autor, época, estilo, espacio, xénero, forma, definición do xénero ou forma, 

instrumentos/voces que interveñen, estructura formal da obra, e características sonoras 

da obra, ademáis de identificar auditivamente as obras que sexan escoitadas. 13.- 

Identificar a partir da audición obras de distintos estilos, épocas, xéneros e culturas, 

plasmando a súa ficha: obra, autor/intérprete, forma ou xénero e voces/instrumentos. 

15.-Recoñecer texturas musicais e timbres instrumentais e vocais nas obras escoitadas 

ou interpretadas. 16.- Recoñecer auditivamente e transcribir esquemas rítmicos, 

melodías, intervalos e fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

elementos. 17.-Reproducir vocalmente de memoria esquemas rítmicos, melodías, 

intervalos e fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

elementos. 18.-Identificar erros ou diferenzas entre un fragmento escrito e un fragmento 

escoitado. 14.-Percibir, identificar auditivamente e transcribir escalas, funcións tonais, 

acordes mayores e menores, acordes de sétima dominante e de sétima diminuida, 

cadencias e os modos e intervalos fóra do concepto tonal. 19.-Transcribir esquemas 

harmónicos das obras escoitadas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B2-8.- Percibe o pulso como referencia 

básica para a execución rítmica, así como a identificación do acento periódico base do 

compás, e logra una correcta interiorización do pulso que lle permite posteriormente 

unha axeitada execución individual ou colectiva. B2-9.- Percibe e identifica o pulso, os 

acentos, dos compases binarios, ternarios e cuaternarios. B2-10.- Percibe, identifica e 

transcribe fórmulas rítmicas básicas orixinadas polo pulso binario, ternario ou 

cuaternario. B2-11.- Percibe, identifica e transcribe signos que modifican a duración, 

síncopes, anacruses, notas a contratempo, cambios de compás, grupos de valoración 

especial, equivalencias pulso-pulso e fracción-fracción etc. B2-12.- Recoñece 

auditivamente e sabe e describe as características das obras musicais escoitadas (con 

ou sen partitura) ou interpretadas cunha terminoloxía axeitada, obras que poden ser de 

diferentes estilos, épocas, xéneros e culturas, nas que describe cunha terminoloxía 

axeitada os seguintes aspectos: título, autor, época, estilo, espacio, xénero, forma, 

definición do xénero ou forma, instrumentos/voces que interveñen, estructura formal da 

obra, e características sonoras da obra, ademáis de que identifica autiditivamente as 

obras que sexan escoitadas. B2-13.- Identifica a partir da audición obras de distintos 

estilos, épocas, xéneros e culturas, e sabe e define cunha terminoloxía axeitada a súa 

ficha: obra, autor/intérprete, forma ou xénero e voces/instrumentos. B2-15.- Recoñece 

texturas musicais e timbres instrumentais e vocais nas obras escoitadas ou 

interpretadas. B2-16.-Recoñece auditivamente e transcribe esquemas rítmicos, 

melodías, intervalos e fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

elementos. B2-17.- Reproduce vocalmente de memoria esquemas rítmicos, melodías, 

intervalos e fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

elementos. B2-18.-Identifica erros ou diferenzas entre un fragmento escrito e un 

fragmento escoitado. B2-14.1.-Percibe, identifica auditivamente e transcribe escalas, 



 funcións tonais, acordes mayores e menores, acordes de sétima dominante e de sétima 

diminuida, cadencias e os modos e intervalos fóra do concepto tonal. 14.2. Utiliza a 

lectura e escritura musical como apoio á audición. B2-19.- Transcribe esquemas 

harmónicos de obras escoitadas. 

TEMA 4: UNIDADE 4: As tecnoloxías aplicadas ao son 

 
DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 
CONTIDOS: 1.-O fenómeno físico-harmónico, o movemento ondulatorio, a serie de 
Fourier. 2.-A transmisión e o amortecemento do son. 3.-O sinal analóxico e o sinal 
dixital. A dixitalización do son analóxico. 4.-A síntese do son: a mostraxe (samplers), os 

filtros de frecuencias, multipistas. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 36.- Coñecer e explicar o fenómeno físico-harmónico, o 

movemento ondulatorio, a serie de Fourier. 39.-Coñecer e explicar a transmisión e o 

amortecemento do son. 40.-Coñecer e explicar o sinal analóxico e o sinal dixital, e a 

dixitalización do son analóxico. 41.-Coñecer e explicar a síntese do son: a mostraxe 

(samplers), os filtros de frecuencias, multipistas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B5-36.-Sabe, describe ou define o 

fenómeno físico-harmónico, o movemento ondulatorio, a serie de Fourier. B5-39.-Sabe, 

describe ou define a transmisión e o amortecemento do son. B5-40.-Sabe, describe ou 

define o sinal analóxico e o sinal dixital, e a dixitalización do son analóxico. B5-41.-Sabe, 

describe ou define a síntese do son: a mostraxe (samplers), os filtros de frecuencias, 

multipistas. 

TEMA 5: UNIDADE 5: A creación e interpretación 

 
DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 
CONTIDOS: 1-Realización vocal ou instrumental de fórmulas rítmicas orixinadas polo 

pulso binario ou ternario e as súas variantes. 2-Improvisación, tanto individual como 

colectiva de breves melodías. 3-Utilización das escalas e acordes mais habituais no 

sistema tonal. 4-Interpretación memorizada de obras ou fragmentos musicais vocais 

adecuados ao nivel con ou sen acompañamento. 5-Participación activa na organización 

e realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes contextos. 7- 

Participación na organización e realización de actividades con respecto e disposición 

para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como parte dun grupo, do 

enriquecemento que se produce coas aportacións dos demais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 31.- Realizar exercicios psicomotores e improvisar 

estruturas rítmicas sobre un fragmento escoitado de maneira tanto individual como 

conxunta. 32.- Improvisar, individual ou colectivamente, breves melodías tonais ou 

modais, pequenas formas musicais partindo de premisas relativas a diferentes aspectos 

da linguaxe musical. 33.- Interpretar de memoria, individual ou conxuntamente, 

fragmentos de obras do repertorio seleccionados entre os propostos polo alumnado, 

valorando as aportacións do grupo e desenvolvendo o espírito crítico. 35.- Saber 

comportarse como espectador e intérprete nas actuacións. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B4-31.- Practica variantes de fórmulas 

rítmicas coñecidas e improvísaas libremente, acordándoas col pulso e o compás do 

fragmento escoitado. B4-32.- Asimila os conceptos tonais e modais básicos, 

desenvolvendo a creatividade e a capacidade de seleccionar e usar libremente os 

elementos da linguaxe musical de acordo cunha idea e estruturados nunha forma 

musical. B4-33.1.- Coñece o repertorio traballado e ten capacidade de memorización, 



sensibilidade musical e capaci- dade expresiva. 33.2.- Mantén unha actitude positiva 

ante a música e os compañeiros. 33.3.- Utiliza os instrumentos da aula cunha técnica 

correcta. 33.4.- Aplica a técnica vocal para cantar entoada e afinadamente nas 

actividades de interpretación. 33.5.- Mantén unha actitude positiva para integrarse como 

un membro máis no grupo. B4-35.- Compórtase de maneira correcta como espectador e 

como intérprete na realización de actividades musicais desenvolvidas en diferentes 

contextos. 

B.-AVALIACIÓN 
 INSTRUMENTOS:  

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Chamadas de clase, libreta de traballo, exercicios musicais, interpretacións musicais, 

audicións, lectura musical, dictados musicais, escritura musical, improvisacións musicais, 

traballos, comentarios, probas curtas e de diferentes tipos (nas que entrará a parte da materia 

que determine o profesor de entre a materia dada desde principio de curso), resumes, 

esquemas, actividades, intervencións voluntarias, etc. 

 EXAMES: 
 

EXAMEN 1: 
 

DATA APROXIMADA: Do 25 de enero ó 7 de Febreiro do 2018 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

1º Éxamen escrito no que entrarían parte das unidades 1, 2, 3 e 4 desta avaliación cos 

seus correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos máis a materia dada desde 

principio de curso cos seus correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. É 

preciso unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para 

que esta parte escrita faga media co resto dos apartados. 

EXAMEN 2: 
 

DATA APROXIMADA: Do 2 do Marzo ó 15 de Marzo do 2018 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3 e 4 desta avaliación, cos seus 

correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos, máis a materia dada desde 

principio de curso cos seus correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. 

Aclaración: O departamento de música acordou que queda a criterio de cada profesor 

facer 1 ou 2 exames escritos. Se o profesor determina facer dous exames escritos as 

datas, contidos e estructura corresponderían co que se acaba de relatar no examen 1 e 

no examen 2. Se o profesor determina facer un só examen escrito, éste sería entre o 2 

do Marzo ó 15 de Marzo do 2018 e entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos 

das unidades 1, 2, 3 e 4 desta avaliación máis a materia dada desde principio de curso 

cos seus correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. É preciso unha nota 

mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para que esta parte 

escrita faga media co resto dos apartados. 

EXAMEN 3: 
 

DATA APROXIMADA: Do 2 de Marzo ó 15 de Marzo do 2018 



CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Examen Práctico-oral de entoación, precisión rítmica, de lectura musical, de 

interpretación vocal e/ou instrumental, de interpretación memorizada, de improvisación 

e creación, etc. Aclaración: O departamento de música acordou que cada profesor 

determinará se a parte práctica-oral a evalúa cun examen entre o 2 de Marzo ó 15 de 

Marzo do 2018 tal como se acaba de relatar ou durante o trimestre a través de controis 

dos que o profesor informa de cando se fan e a qué alumnos lles toca. En calquera caso 

a súa valoración é dun 20% na nota de avaliación, que se traducen en 2 ptos tal como 

se reflexa abaixo. 
 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 20% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 2 
puntos. 

 Os exames valóranse cun 80% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 8 
puntos. Deses 8 puntos, 6 puntos corresponden ó/s exame/s escrito/s e 2 puntos ó 
examen oral. 

Nota da 2ª avaliación= exame ou exames escritos: 60% (6 ptos) + examen práctico-oral: 20% 
(2 ptos) + traballo diario: 20% (2 ptos) = 100% = 10 ptos. 

 

O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: os 
exámenes e o traballo diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as 
respectivas porcentaxes anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de 
consecución para superar a avaliación quedarán da seguinte maneira: 3 puntos serán do 
examen ou exámes escritos, 1 pto do examen práctico-oral, e 1 pto do traballo diario. 

En canto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 
 No caso dun examen do tipo de preguntas cortas (teórica e/ou prácticas) e/ou 

preguntas a desenvolver (teóricas e/ou prácticas): Dun mesmo estándar de 
aprendizaxe pódense facer unha ou varias preguntas (teóricas e/ou prácticas). En 
cada unha das preguntas dun mesmo estándar de aprendizaxe tense en conta estas 
gradacións: 

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. A resposta é 
correcta, con coherencia e claridade, cunha terminoloxía e simboloxía 
adecuada, e cun contido suficiente. 

 Grao total: o total da puntuación da prengunta. A resposta é correcta, 
con coherencia e claridade, cunha terminoloxía e simboloxía adecuada e 
co contido total. 

 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da 
pregunta corresponde a unha resposta cun contido menor que o 
suficiente, e que é correcta, ten coherencia e claridade e usa unha 
terminoloxía e simboloxía adecuada. 

 A gradación comprendida entre a metade da puntuación da pregunta e a 
puntuación total da pregunta corresponde a unha resposta cun contido 
maior que o suficiente pero que non chega a ser total, e que é correcta, 
ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía e simboloxía 
adecuada. 

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións 
das preguntas (cortas e/ou a desenvolver) que se fagan dese estándar 
de aprendizaxe en cuestión. 



 No caso dun examen de tipo test: Dun mesmo estándar de aprendizaxe será 
necesario un número par de preguntas (teóricas e/ou prácticas) tipo test coa mesma 
puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se sabe ou non se sabe, teremos 
as seguintes gradacións: 

 O grao total corresponde ó total das preguntas tipo test deste estándar 
de aprendizaxe acertadas. 

 O grao mínimo corresponde á metade das preguntas tipo test deste 
estándar de aprendizaxe acertadas. 

 O grao nulo corresponde a que non sabe ningunha pregunta tipo test 
deste estándar de aprendizaxe. 

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións 
das preguntas tipo test que se fagan dese estándar de aprendizaxe en 
cuestión. 

 No caso do examen práctico-oral (que se pode facer cun examen oral no trimestre, 
ou tamén durante o trimestre a través de controis dos que o profesor informa de 
cando se fan e a qué alumnos lles toca): Dun mesmo estándar de aprendizaxe 
pódense facer unha ou varias preguntas (de entoación, de lectura musical, de 
interpretación vocal e/ou instrumental, de interpretación memorizada, de 
improvisación e creación, etc). En cada unha das preguntas dun mesmo estándar de 
aprendizaxe tense en conta estas gradacións: 

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. Corresponde a un 
grao aceptable de entoación, de lectura musical, de interpretación vocal 
e/ou instrumental, de interpretación memorizada, de improvisación e 
creación, etc 

 Grao total: o total da puntuación da prengunta. Corresponde a un grao 
moi bó de entoación, de lectura musical, de interpretación vocal e/ou 
instrumental, de interpretación memorizada, de improvisación e 
creación, etc 

 A gradación comprendida entre cero e a metade da puntuación da 
pregunta corresponde a quen non chega a un grao aceptable de 
entoación, de lectura musical, de interpretación vocal e/ou instrumental, 
de interpretación memorizada, de improvisación e creación, etc. 

 A gradación comprendida entre a metade da puntuación da pregunta e a 
puntuación total da pregunta corresponde a que ten un grao maior que o 
aceptable pero que non chega a ser o total. 

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións 
das preguntas que se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 

 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no 
traballo diario con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a 
puntuación que se dea a ese estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o 
grao total terá o total desa puntuación que corresponda a este estándar de 
aprendizaxe en cuestión; o grao mínimo terá a metade da puntuación que 
corresponda a ese estándar de aprendizaxe en cuestión; e o grao nulo será se non 
sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A gradación comprendida entre o 
grao nulo e o grao mínimo corresponde a un contido menor que o suficiente, e que é 
correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía e simboloxía adecuada. 
A gradación comprendida entre o grao mínimo e o grao total corresponde a un 
contido maior que o suficiente pero que non chega a ser total, e que é correcto, ten 
coherencia e claridade e usa unha terminoloxía e simboloxía adecuada. No caso 



dunha proba curta que non sexa de tipo test a valoración de calquera estándar de 
aprendizaxe é como na de calquera dos instrumentos de control do traballo diario 
que se acaba de relatar. No caso dunha proba curta de tipo test: dun mesmo 
estándar de aprendizaxe será necesario un número par de preguntas (teóricas e/ou 
prácticas) tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se 
sabe ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

 O grao total corresponde ó total das preguntas tipo test deste estándar 
de aprendizaxe acertadas. 

 O grao mínimo corresponde á metade das preguntas tipo test deste 
estándar de aprendizaxe acertadas. 

 O grao nulo corresponde a que non sabe ningunha pregunta tipo test 
deste estándar de aprendizaxe. 

 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións 
das preguntas tipo test que se fagan dese estándar de aprendizaxe en 
cuestión. 

No caso de que os estándares referidos á entoación, lectura musical, interpretación 
vocal e/ou instrumental, de interpretación memorizada, improvisación e creación, etc, 
sexan obxecto de valoración no traballo diario téñense en conta as mesmas 
gradacións que se indicaron no examen práctico-oral. 

 

RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación 
escrito, entre o 3 de abril e o 12 de abril de 2018. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da 
seguinte avaliación a través do examen práctico-oral a finais do 3º trimestre ou durante o  
3º trimestre a través dos controis tal como se explica anteriormente. 

 
Nota final = nota da 1ª avaliación: 33'3 % (3'33 puntos) + nota da 2ª avaliación: 33'3% 
(3'33 puntos) + exames do terceiro trimestre: 26'72% (2'672 puntos) + traballo diario do 
terceiro trimestre: 6’68% (0´668 punto) = 100% = 10 puntos. 



MATERIA : LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CURSO: 1º BACH AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO: 

2017-18 

A.-PROGRAMA 
 

 
TEMA 7: Las categorías gramaticales 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 
CONTIDOS: 1- Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 2- 

Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 3- Verbo: flexión verbal; 

perífrasis verbal. 4- Pronombre: tipología y valores gramaticales. 5- Determinantes: 

tipología y usos. 6- Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

Relaciones gramaticales. 7- Adverbio: tipología y valores gramaticales. 8- Preposiciones, 

conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral 

y las tecnologías de la información y de la comunicación. 2- Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 3- Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 

(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 4- Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 5- Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y 

determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 6- Conocer y manejar fuentes 

de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 2- Utiliza la 

terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 3- 

Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). 4- Identifica y explica 

los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa 

del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa (audiencia y contexto). 5- Identifica y explica los usos y valores del 

verbo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa 

(audiencia y contexto). 6- Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 

texto,  relacionándolo  con  la  intención  comunicativa  del  emisor  y  la  tipología  textual 



 seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 7- Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 

indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con 

la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). 

TEMA 8: El texto. Modos del discurso 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 
CONTIDOS: 1- El texto y sus características básicas: adecuación, coherencia y cohesión. 

2- Clasificación de los textos. Géneros orales. 3- Modos del discurso: narración, 

descripción, exposición, argumentación. Características generales de cada tipo de texto. 

4- Norma: adverbios de lugar y uso de mayúsculas. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Reconocer y explicar las diferentes formas de 

organización textual. 2- Reconocer y explicar las propiedades textuales. 3- Aplicar los 

conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 4- Reconocer los rasgos propios de las diferentes 

tipologías textuales, identificando su modalidad. 5- Reconocer y explicar los rasgos 

formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con las propiedades de coherencia y cohesión. 6- Reconocer e 

identificar los rasgos propios de textos narrativos, expositivos, descriptivos y 

argumentativos, identificando su estructura, organización y rasgos lingüísticos más 

importantes. 7- Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, y coherencia y cohesión. 8- Comprender y producir 

discursos oralmente y por escrito ajustándose a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, y empleando un léxico preciso 

y especializado. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Reconoce, revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y ajenos reconociendo y explicando los elementos que aparecen 

en ellos. 2- Reconoce e identifica los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales, 

identificando su modalidad. 3- Analiza los rasgos formales de un texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con las 

propiedades de coherencia y cohesión. 4- Conoce y consulta fuentes de información 

impresas o digitales para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 5- Reconoce y explica los rasgos estructurales y 

lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 6- 

Comprende, interpreta y valora textos escritos de carácter expositivo del ámbito 

académico, identificando el tema y la estructura. 7- Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad, corrección ortográfica y gramatical, y coherencia y cohesión. 

TEMA 9: Los medios de comunicación 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 2 días 

 
CONTIDOS: 1- La comunicación periodística: géneros de información y de opinión. 2- La 

publicidad. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral 

y las tecnologías de la información y de la comunicación. 2- Sintetizar por escrito el 

contenido  de  textos  orales  de  carácter  expositivo  y  argumentativo  sobre  temas 



especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 3- Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 

(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 4- Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 

publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 

identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de manera crítica su forma y su contenido. 5- Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 2- Reconoce 

los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de 

los medios de comunicación social. 3- Analiza los recursos verbales y no verbales 

utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 4- Resume el contenido de textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y 

la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 5- Interpreta 

diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los 

elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma 

y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 6- Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante 

fichas-resumen. 

 

 
TEMA 10: Poesía, narrativa y teatro del Renacimiento 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 
CONTIDOS: 1- Poesía renacentista. 2- Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San 

Juan de la Cruz. 3- Prosa renacentista. 4- Lazarillo de Tormes. 5- Teatro renacentista. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1-    Exponer oralmente un tema especializado con rigor 

y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición 

oral y las tecnologías de la información y de la comunicación. 2- Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 3- Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Conocer y manejar fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 5- Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas. 6- Leer y analizar fragmentos u obras 



completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 7- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 2- Lee y 

analiza fragmentos y obras significativas de la literatura renacentista. 3- Identifica las 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. 4- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y formas. 5- Interpreta críticamente fragmentos 

u obras significativas de la literatura renacentista. 6- Conoce y maneja fuentes de 

información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 
TEMA 11: Miguel de Cervantes 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 
CONTIDOS: 1- Miguel de Cervantes: su vida. 2- Cervantes poeta y autor teatral. 3- 

Novelas de Cervantes. 4- El Quijote. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición 

oral y las tecnologías de la información y de la comunicación. 2- Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 3- Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Conocer y manejar fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 5- Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas. 6- Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 7- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 2- Lee y 

analiza fragmentos y obras significativas de Miguel de Cervantes. 3- Identifica las 

características  temáticas  y  formales  relacionándolas  con  el  contexto,  movimiento  y 



género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. 4- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y formas. 5- Interpreta críticamente fragmentos 

u obras significativas de Miguel de Cervantes. 6- Conoce y maneja fuentes de 

información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo 

 

 
TEMA 12: Poesía y prosa del Barroco 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 
CONTIDOS: 1- Poesía barroca. 2- Lope de Vega. 3- Luis de Góngora. 4- Francisco de 

Quevedo. 5- Prosa barroca. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1-    Exponer oralmente un tema especializado con rigor 

y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición 

oral y las tecnologías de la información y de la comunicación. 2- Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 3- Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Conocer y manejar fuentes de información 

impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 5- Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas. 6- Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 7- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 2- Lee y 

analiza fragmentos y obras significativas de la poesía y la prosa barrocas. 3- Identifica 

las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. 4- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y formas. 5- Interpreta críticamente fragmentos 

u obras significativas de la poesía y la prosa barrocas. 6- Conoce y maneja fuentes de 

información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 
 
 

 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 



Control de lectura y actividades, trabajos escritos individuales o colectivos y exposiciones 
orales. 

 EXAMES: Se realizará un examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 
dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. 

EXAMEN 1: 

 DATA APROXIMADA: Entre el 12 y el 16 de marzo de 2018 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Lengua: 

 Lectura comprensiva de un texto. Cuestiones sobre él. 

 Detectar los distintos medios de comunicación. 

 Determinar la estructura de algunas palabras en un texto. 

 Explica qué tipo de palabras son las subrayadas en el texto. 

 Cuestiones fonéticas y morfológicas 

 Modalidades textuales: narración, descripción, etc. 

 Adecuación, coherencia y cohesión en un texto. 

Literatura: 

 Métrica y recursos literarios en un texto. 

 Género. Tema, síntesis y estructura del texto. 

 Características temáticas y formales, propias de la época, en el texto. Cuestiones de 

teoría literaria. 

 Lírica renacentista. 

 Narrativa y teatro del renacimiento. 

 Miguel de Cervantes y su obra, en especial, el Quijote. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Actividades de aula: hasta el 10%; lecturas: hasta el 20%; examen o exámenes: hasta el 70% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

Traballo diario: 30 %   

Exames…….: 70 %   

 NOTA DE AVALIACIÓN: 

Coñecementos Lectura de un libro obligatorio: 20% (2 puntos). Actividades de aula: 10% 
(1 punto). Exámenes: 70% (7 puntos). Se penalizará cada falta de 
ortografía con un 0,25 hasta un máximo de 2 puntos. 

 
 RECUPERACIÓN: 

 

 Mediante un examen:  Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 

 NOTA FINAL: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 
siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación, si 
fuese necesario. 



PROGRAMACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 
1º Bac. 2ª AVALIACIÓN 

Curso 2017-2018 

 
 

2ª AVALIACIÓN 

TEMA 1 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 días. 

CONTIDOS 

1. O texto descritivo. 2. O pronome persoal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Comprender as características e os tipos de textos descritivos. 2.1. Identificar 

morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal. 2.2. Identificar e usar correctamente as 

formas átonas e reflexivas do pronome persoal. 2.3. Coñecer e aplicar correctamente as 

normas de colocación e de concorrencia do pronome átono, así como os valores 

significativos que poida adquirir. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1. Comprender as características e os tipos de textos descritivos. 1.2. Elabora unha 

descrición atendendo ás regras de elaboración desta tipoloxía textual. 2.2. Identifica 

morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal. [1 p.] 3.2.1. Coñece e emprega 

axeitadamente as formas átonas de CD e CI. [2 p.] 3.2.2. Usa correctamente as formas do 

pronome se. [1 p.] 3.2.3. Identifica e usa correctamente o pronome de solidariedade e o 

dativo de interese. [1 p.] 3.3.1. Coñece e aplica correctamente as normas de colocación e 

de concorrencia dos pronomes átonos. [2 p.] 3.3.2. Indica os diversos desprazamentos de 

significación dos pronomes átonos. [1 p.] 

 
 

TEMA 2 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

CONTIDOS 

1. O texto expositivo. 2. Historia da lingua: os Séculos escuros. 3. A literatura dos Séculos 

escuros e a Ilustración. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Comprender as características, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto 

expositivo. 1.2. Elaborar textos expositivos. 2.1. Comprender os factores que provocaron a 

decadencia da nosa lingua na Idade Moderna e coñecer os trazos característicos do galego 

medio. 3.1. Analizar e describir a literatura do Galego Medio, contextualizada sociohistórica 

e sociolingüisticamente. 3.2. A produción literaria da Ilustración. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1. Comprende as características, a estrutura e os tipos de texto expositivo. [1 p.] 1.2. Pode 
elaborar unha exposición seguindo uns pasos. [1 p.] 2.1. Coñece e entende a situación 
cultural e histórica do galego medio. [2 p.] 2.2. Coñece o labor dos ilustrados para dignificar 



a lingua galega. [1 p.] 3. Coñece a produción literaria dos ilustrados [2 ptos]. 
 

TEMA 3 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

CONTIDOS 

1. Artigo, determinantes e pronomes. 2. A literatura galega de tradición oral. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Utilizar correctamente o artigo e as súas contraccións, e recoñecer os seus usos 

específicos. 1.2 Identificar os demostrativos e coñecer os seus usos e valores especiais. 

1.3. Identificar os posesivos e coñecer as súas formas e usos especiais. 1.4. Identificar as 

formas dos pronomes relativos e coñecer as normas que regulan o seu emprego. 1.5. 

Coñecer as formas e usos dos pronomes interrogativos e exclamativos. 1.6. Coñecer as 

formas e clasificación dos pronomes numerais e dos pronomes indefinidos. 2. Definir 

Literatura Galega de Tradición Oral e as súas principais concrecións xenéricas, historiar a 

súa vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1.1.Utiliza correctamente o artigo e as súas contraccións, e usa correctamente a segunda 
forma do artigo. [1 p.].1.1.2. Recoñece algúns usos específicos do artigo determinado. [1 p.]. 
1.2.1. Identifica e usa correctamente as formas dos demostrativos, así como as súas 
contraccións. [1 p.]. 1.2.2. Coñece e usa correctamente os valores especiais dos 
demostrativos. [1 p.]. 1.3.1. Identifica e usa correctamente os posesivos, así como as súas 
formas de propiedade exclusiva. [1 p.] 1.3.2. Usa correctamente o posesivo distributivo. [1 
p.] 1.3.3. Coñece os valores especiais do posesivo. [1 p.] 1.4.1. Identifica os relativos e 
coñece os seus usos. [1 p.] 1.5.1. Identifica e usa correctamente os pronomes interrogativos 
e exclamativos. [1 p.] 1.6.1. Coñece e usa correctamente as formas dos numerais. [1 p.]. 
1.6.2. Coñece e usa correctamente as formas dos indefinidos. [1 p.] 2. 1. Coñece e analiza 
as diferentes manifestacións de literatura de tradición oral [2 ptos] 

 
TEMA 4 

DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

CONTIDOS 

1. O texto argumentativo. 2. O Galego moderno: século XIX. 2. A literatura do século XIX: os 

precursores e Rosalía de Castro. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Coñecer as características dun texto argumentativo. 1.2. Elaborar un texto 

argumentativo. 2.1. Coñecer a situación histórica, cultural e lingüística do galego no 

século XIX. 3.1 Coñecer a literatura dos precursores e comentar un texto literario do 

prerrexurdimento. 3.2.Coñecer a vida e a obra de Rosalía de Castro. 3.3. Comentar 

un texto de Rosalía de Castro. 

 
 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAXE 

1.1. Coñece as características dun texto argumentativo [2 ptos]. 1.2. Elabora un texto 



argumentativo [2 ptos] 2.1. Coñece a situación histórica, cultural e lingüística do galego no 

século XIX [2 ptos]. 3.1 Coñece a literatura dos precursores e comentar un texto literario do 

prerrexurdimento [2 ptos]. 3.2.Coñece a vida e a obra de Rosalía de Castro [2 ptos] 3.3. 

Comenta un texto de Rosalía de Castro [2 ptos]. 

 
 

TEMA 5 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

CONTIDO 

1. Texto periodístico: a noticia. 2. Os verbos regulares. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1 Comprender as características, a estrutura e os tipos de noticia. 2.1. Coñecer a estrutura 
morfolóxica das formas verbais. 2.2 Conxugar con corrección os tempos verbais. 2.3. 
Identificar os valores dos modos e tempos nas formas verbais. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
1.1.1. Comprende as características, a estrutura e os tipos de noticia. [2 p.]. 2.1.1. Coñece a 
estrutura morfolóxica das formas verbais. [1 p.]. 2.2.1. Conxuga con corrección os tempos 
verbais. [2 p.]. 2.3.1. Identifica os valores dos modos e tempos nas formas verbais. [1 p.] 

 

- EXAMES 
 

EXAME 1: 
 

DATA APROXIMADA: mediados de febreiro 
CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 1 e 2 e 3. Teoría e práctica. 
1º EXAME: Tipoloxía textual: 2 puntos. 

Gramática: 3 puntos. 

Historia da lingua / sociolingüística: 2 puntos. 

Literatura: 3 ptos. 

 
 

EXAME 2: 
 

DATA APROXIMADA: fins de marzo 
CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 4 e 5. Teoría e práctica. 
2º EXAME: 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS 

Tipoloxía textual: 2 puntos. 

Gramática: 4 puntos. 

Literatura: 4 puntos. 

- DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Tarefas, chamadas e participación na aula... 

Tamén o libro de lectura: Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz 



É obrigatoria a súa lectura para aprobar a avaliación. 

- EXAMES Os presentados máis arriba. 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. PORCENTAXES. 

- VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO 20 % 

- NOTA DE COÑECEMENTOS Traballo diario: 20% 

Exames: 80% 

- NOTA DE AVALIACIÓN 

Coñecementos: 

O 20% dos instrumentos de control distribúense así: 

10% (1 punto) para o libro de lectura. NOTA IMPORTANTE: Este control será de realización 

obrigatoria e terá que aprobarse para poder obter unha cualificación positiva no trimestre 

10% (1 punto) para os demais instrumentos de control. 

O 80% restante (8 puntos) virá da media dos exames 1 e 2. Cumprirá que non haxa unha 

proba con nota inferior a 3. Nas probas escritas descontarase ata un punto por erros de 

lingua. 

Actitudes: entédese como tal o traballo diario (20 %). 

NOTA IMPORTANTE: o 10% do traballo diario, para os alumnos de Reforzo Lingüístico, 

será competencia desta materia optativa. 

 

RECUPERACIÓN 

Mediante un exame de toda a materia da avaliación. 

Data aproximada: a convir cos alumnos afectados. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións. 

Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles alumnos que teñan unha 

ou dúas avaliacións suspensas. A cualificación da terceira avaliación terá en conta as das 

avaliacións anteriores, de xeito que a cualificación da terceira avaliación será coincidente 

coa nota final de curso. 

A avaliación final extraordinaria será no mes de setembro, contará cunha proba escrita 

que será elaborada polo departamento seguindo as orientacións de setembro que se lles 

entregan aos alumnos no mes de xuño. O exame de setembro abarcará todos os contidos 

mínimos sinalados para este curso na presente programación. 



MATERIA : LITERATURA UNIVERSAL 

CURSO: 1º BACH AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO: 

2017-18 

A.-PROGRAMA 
 

 
TEMA 4: El Siglo de la Luces 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 
CONTIDOS: 1- Europa en el siglo XVIII: situación política y social, objetivos y 

características de la Ilustración y manifestaciones literarias. 2- Los enciclopedistas: 

creación de la Enciclopedia y obras de Montesquieu, Jean d’Alembert y Denis Diderot. 3- 

La novela en lengua francesa: datos biográficos y obras destacadas de Voltaire y de 

Rousseau y reseña de otros novelistas franceses. 4- La novela en lengua inglesa: 

influencias de la tradición picaresca española y de la obra de Cervantes en los escritores 

ingleses y las obras destacadas de Daniel Defoe, Jonathan Swift y Samuel Richardson. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer el contexto histórico y cultural del siglo XVIII 

en Europa. 2- Conocer y comprender los rasgos esenciales que definen el movimiento de 

la Ilustración europea. 3- Conocer los rasgos de las manifestaciones literarias del siglo 

XVIII. 4- Explicar la importancia de la Enciclopedia y señalar alguno de los 

enciclopedistas más importantes. 5- Determinar, comprender y valorar los rasgos 

esenciales de la obra literaria de Voltaire. 6- Conocer, comprender y valorar las 

características más señaladas de la obra de Rousseau. 7- Conocer, comprender y valorar 

los aspectos más significativos de la narrativa de Defoe y, especialmente, de su novela 

Robinson Crusoe. 8- Determinar, comprender y valorar las notas más señaladas de la 

novelística de Jonathan Swift y, en particular, de Los viajes de Gulliver. 9- Analizar las 

relaciones e influencias de los autores, las obras y los temas principales de este periodo 

con manifestaciones literarias del ámbito español y con otras manifestaciones culturales y 

artísticas. 10- Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos significativos de 

obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de conocimientos y 

de enriquecimiento personal. 11- Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el 

proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Reconoce los aspectos que 

caracterizan el contexto histórico y cultural de Europa en el siglo XVIII. 2- Relaciona y 

explica las notas más significativas que definen la Ilustración europea. 3- Identifica el 

carácter de difusión de las ideas ilustradas en las obras del siglo XVIII y su carácter 

didáctico. 4- Valora la importancia de la Enciclopedia en el contexto cultural europeo de la 

época. 5- Conoce a los enciclopedistas más importantes y sus obras: Montesquieu, Jean 

d’Alembert y Denis Diderot. 6- Identifica el pensamiento de Montesquieu en un fragmento 

de su obra El espíritu de las leyes. 7- Conoce quién es Voltaire y explica algunos rasgos 

significativos de su obra. 8- Lee e interpreta dos fragmentos de Cándido o el optimismo, 

de Voltaire. 9- Conoce quién es Rousseau y los rasgos más importantes de su obra. 10- 

Analiza un fragmento de Emilio, de Rousseau. 11- Conoce quién es Daniel Defoe y 

señala los rasgos más importantes de su obra narrativa. 12- Analiza dos fragmentos de 

Robinson Crusoe. 13- Conoce quién es Jonathan Swif y los rasgos más importantes de 

su obra. 14- Lee y resume un fragmento de Los viajes de Gulliver. 



TEMA 5: El Romanticismo 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 
CONTIDOS: 1- Europa en la primera mitad del siglo XIX: situación política y social. El 

movimiento cultural, ideológico y social del Romanticismo. 2- La literatura romántica: el 

contenido y la forma. 3- Los autores prerrománticos: Goethe, Schiller y los poetas 

prerrománticos ingleses Edward Young, William Blake. 4- La poesía romántica. Los 

poetas románticos alemanes: Hölderlin, Heine, Novalis; los ingleses: Lord Byron, Shelley, 

John Keats; los franceses: Lamartine Victor Hugo, y el italiano Giacomo Leopardi. 5- La 

novela romántica. Los novelistas románticos franceses: Chateaubriand y Alejandro 

Dumas; los novelistas románticos ingleses: Jane Austen, Walter Scott; el ruso Pushkin, y 

el italiano Alessandro Manzoni. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Reconocer el contexto histórico y cultural europeo de la 

primera mitad del siglo XIX. 2- Determinar y comprender los rasgos esenciales que 

definen el movimiento romántico. 3- Conocer las características generales de la literatura 

romántica europea. 4- Reconocer, comprender y valorar la obra de Goethe como 

precursor del Romanticismo y como uno de los autores más importantes de la literatura 

universal. 5- Conocer el alcance de la obra de Schiller. 6- Conocer a los poetas 

prerrománticos ingleses. 7- Conocer, comprender y valorar la obra poética de los 

principales líricos románticos europeos: Hölderlin, Novalis, Heine, Byron, Shelley, Keats, 

Lamartine, Hugo y Leopardi. 8- Conocer, comprender y valorar la obra de los principales 

narradores europeos de la primera mitad del siglo XIX: Chateaubriand, Dumas, Austen, 

Walter Scott, Pushkin y Manzoni. 9- Analizar las relaciones e influencias de los autores, 

las obras y los temas principales de este periodo con manifestaciones literarias del 

ámbito español y con otras manifestaciones culturales y artísticas. 10- Leer, interpretar 

con criterio propio y valorar varios textos significativos de obras y autores de este periodo, 

y disfrutar con la lectura como fuente de conocimientos y de enriquecimiento personal. 

11- Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Utiliza conocimientos sobre las 

características  generales  del contexto  histórico  y cultural  de  la  primera mitad del siglo 

XIX. 2- Relaciona y explica las notas más significativas que definen el movimiento 

romántico. 3- Explica los rasgos más significativos de la obra de Goethe y conoce sus 

novelas más importantes. 4- Comprende y sigue el análisis de fragmentos de Las 

desventuras del joven Werther y de Fausto. 5- Sabe quién es Schiller y conoce su obra, 

en especial el drama Guillermo Tell. 6- Reconoce la aportación renovadora de la poesía 

de Young y Blake. 7- Explica los aspectos más relevantes que caracterizan a los poetas 

románticos europeos alemanes, ingleses y franceses. 8- Comprende, analiza y valora los 

versos de los poetas románticos europeos: Novalis, Lord Byron, Keats, Hugo y Leopardi. 

9- Explica los rasgos más significativos que caracterizan la obra de los principales 

narradores europeos románticos. 10- Comprende, analiza y valora fragmentos de Atala, 

de  Chateaubriand;  El  conde  de  Montecristo,  de  Dumas;  Ivanhoe,  de W. Scott  y Los 

novios, de Manzoni. 
 

 
TEMA 6: Realismo y Naturalismo 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 
CONTIDOS: 1- El Realismo: temas y aspectos técnicos y formales que lo distinguen del 

Romanticismo. 2- El Naturalismo: inspiración y características. 3- Los narradores 

franceses. Los escritores del Realismo: Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flauvert, y 



los escritores del Naturalismo: Edmond y Jules de Goncourt, Alphonse Daudet, Guy de 

Maupassant, Émile Zola. 4- Los narradores rusos: Nicolái Gógol, Iván Turgueniev, Fiódor 

Dostoievski, León Tolstói, Antón Chejov. 5- Otros narradores europeos: Charles Dickens 

y Eça de Queirós. 6- La literatura estadounidense del siglo XIX: Cooper, Irving, Edgar 

Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville y Mark Twain. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar el movimiento literario del Realismo, sus 

características y sus autores principales. 2- Conocer y saber explicar aspectos 

fundamentales de los narradores realistas franceses y de algunas de sus obras. 3- 

Distinguir la escuela naturalista, sus características y sus autores principales. 4- Conocer 

a los narradores rusos del siglo XIX y valorar su universalidad. 5- Conocer novelistas 

europeos del siglo XIX de Inglaterra y Portugal. 6- Conocer la narrativa estadounidense 

en el siglo XIX, sus características, sus inicios y algunos autores fundamentales. 7- 

Analizar las relaciones e influencias de los autores, las obras y los temas principales de 

este periodo con manifestaciones literarias del ámbito español y con otras 

manifestaciones culturales y artísticas. 8- Leer, interpretar con criterio propio y valorar 

varios textos significativos de obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura 

como fuente de enriquecimiento personal. 9- Utilizar fuentes de información impresas o 

digitales en el proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Reconoce las características del 

movimiento literario del Realismo y conoce a sus autores más representativos. 2- Conoce 

y explica aspectos fundamentales de los narradores realistas franceses Stendhal, Balzac 

y Flaubert y de algunas de sus obras. 3- Lee, comprende y analiza fragmentos de obras 

realistas: Eugenia Grandet, de Balzac, y de Madame Bovary, de Flaubert. 4- Distingue los 

rasgos peculiares de la escuela naturalista. 5- Conoce la temática y el alcance de algunas 

obras de los autores naturalistas franceses, especialmente de Maupassant y de Zola. 6- 

Conoce los rasgos esenciales de la obra de los realistas rusos Gógol, Turgueniev, 

Dostoievski, Tolstói y Chejov. 7- Reconoce la introspección psicológica en los personajes 

de Dostoievski. 8- Identifica los valores que se reflejan en las obras más importantes de 

Dickens. 9- Conoce las obras de Eça de Queirós y sus características. 10- Enumera las 

características de la literatura estadounidense del siglo XIX. 11- Distingue el carácter 

romántico de las obras de Cooper e Irving. 12- Conoce las características de la obra de 

Edgar Allan Poe y su influencia en el género policíaco. 13- Identifica los rasgos de las 

obras de los narradores Hawthorne, Melville y Twain. 
 
 
 
 

TEMA 7: Literatura de finales del siglo XIX 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 
CONTIDOS: 1- La modernidad poética: el sentir del poeta de finales del siglo XIX y las 

nuevas corrientes del parnasianismo, el simbolismo y el decadentismo. 2- Los poetas de 

finales del siglo XIX. Parnasianos y simbolistas franceses: Charles Baudelaire y Las flores 

del mal, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé. El poeta estadounidense 

Walt Whitman. 3- El teatro de finales del XIX y sus autores: August Strindberg y Henrik 

Ibsen. 4- La narrativa en lengua inglesa: Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Rudyard 

Kipling y Lewis Carrol. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer la nueva sensibilidad  que  propicia  las 

nuevas corrientes poéticas de finales del siglo XIX. 2- Conocer las características, las 

obras  y  la  significación  de  los  principales  autores  de  las  corrientes  parnasiana  y 

simbolista en Francia. 3- Reconocer la significación de la obra del poeta estadounidense 



Walt Whitman. 4- Valorar la innovación del teatro de finales del siglo XIX. 5- Comprender 

las aportaciones narrativas de los novelistas ingleses de finales del siglo XIX: Oscar 

Wilde, Stevenson, Kipling y Carroll. 6- Analizar las relaciones e influencias de los autores, 

las obras y los temas principales de este periodo con manifestaciones literarias del 

ámbito español y con otras manifestaciones culturales y artísticas. 7- Leer, interpretar con 

criterio propio y valorar varios textos significativos de obras y autores de este periodo, y 

disfrutar con la lectura como fuente de conocimientos y de enriquecimiento personal. 8- 

Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Identifica la nueva sensibilidad de la 

modernidad poética de finales del siglo XX a partir de «El albatros», de Baudelaire. 2- 

Reconoce los movimientos poéticos del parnasianismo, el simbolismo y el decadentismo 

y conoce sus rasgos y a sus impulsores. 3- Conoce a Baudelaire y la composición de su 

principal obra, Las flores del mal, así como los sentimientos que aparecen en la obra 4- 

Sabe quiénes son Verlaine, Rimbaud y Mallarmé e identifica los rasgos característicos de 

sus obras. 5- Reconoce la importancia de Walt Whitman en la poesía estadounidense. 6- 

Comprende e interpreta los rasgos temáticos de su obra. 7- Reconoce a Ibsen y 

Strindberg como exponentes de la innovación en el teatro de finales del siglo XIX. 8- 

Comprende y analiza alguna obra fundamental de Ibsen y Strindberg. 9- Explica la 

importancia de Oscar Wilde y valora su aportación a la evolución literaria del momento. 

10-. Identifica los rasgos de la narrativa de Oscar Wilde en sus obras. 11- Conoce las 

aportaciones narrativas de Stevenson, Kipling y Carroll. 12- Comenta y valora algunos 

fragmentos de obras de autores como Stevenson y Carroll. 

 
 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS:    

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Control de lectura y actividades, trabajos escritos individuales o colectivos y exposiciones 
orales. 

 EXAMES: Se realizará un examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 
dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. 

EXAMEN 1:    

DATA APROXIMADA: Entre el 12 y el 16 de marzo de 2018 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

 Esquema o resumen de un texto. 

 La novela francesa e inglesa del XVIII. 

 La literatura romántica. 

 El Realismo francés. 

 El Naturalismo francés. 

 Narradores rusos. 

 Literatura de finales del siglo XIX. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Actividades de aula y lecturas: 20%; exámenes: 80% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

Traballo diario: 20 %  

Exames…….: 80 %  

 NOTA DE AVALIACIÓN:   



Coñecementos Lectura de un libro obligatorio y actividades de aula: 20% (2 puntos). 
Exámenes: 80% (8 puntos). Se penalizará cada falta de ortografía con un 
0,25 hasta un máximo de 2 puntos. 

 
 RECUPERACIÓN: 

 

 Mediante un examen : Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 
 

  Sen exame Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 

 NOTA FINAL: La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 
siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación. 



MATERIA : MATEMÁTICAS I 
 

CURSO: 1º BACH. AVALIACIÓN:2 ANO ACADÉMICO:2017- 
18 

 
A.-PROGRAMA 

 

TEMA 4: Límite dunha función 
DURACIÓN APROXIMADA: 12sesións 
CONTIDOS : 
F Límite dunha función nun punto 
F Límite dunha función no infinito 
F Límites infinitos 
F Operacións con límites. 
F Indeterminacións. 
F Resolución dalgunhas indeterminacións. 
F Cálculo de límites. 
F Ramas infinitas. Asíntotas. 
F Continuidade dunha función nun punto.Tipos discontinuidades 
F Continuidade nun intervalo 
F Continuidade de funcións elementais 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3-2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos no cálculo 
de límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou un intervalo. 
B3-2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu cálculo, aplica os 
procesos para resolver indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo 
de límites. 

B3-2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor da 
función, para extraer conclusións en situacións reais. 

B3-2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos 
de descontinuidade. 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
Coñecer o concepto de límite dunha función nun punto e no infinito. Coñecer o concepto de 
Límite lateral. Coñecer o concepto de Límites infinitos. Coñecer o significado dunha 
indeterminación. Calcular límites e resolver indeterminacións en casos sinxelos. Achar as 
asíntotas dunha función. Recoñecer cando unha función é continua nun punto e nun intervalo. 
Estudiar a continuidade dunha función. 

 

 

TEMA 5: Derivada dunha función 
DURACIÓN APROXIMADA: 15 sesións 
CONTIDOS : 
F Taxa de variación media. 
F Derivada dunha función nun punto. 
F Interpretación xeométrica da derivada. 
F Función derivada. 
F Derivadas de funcións elementais. 
F Operacións con derivadas. 
F Regra da cadea. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
  B3-3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación  



xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos. 
B3-3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar 
situacións reais e resolver problemas. 

B3-3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da 
cadea. 

B3-3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
Calcular a Taxa de variación media dunha función nun intervalo. Coñecero concepto de 
derivada nun punto e de derivadas laterais. Calcular a recta tanxente á gráfica dunha función 
nun punto. Coñecer oconcepto de función derivada e derivadas sucesivas. Coñecer as 
derivadas de funcións elementais. Coñecer as derivadas der operacións con funcións. Derivar 
funcións empregando a regra da cadea. 

 
 

TEMA 6: Aplicacións da derivada. Representación de funcións 
DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
CONTIDOS : 
F Crecemento e decrecemento. Extremos 
F Concavidade e convexidade. Puntos de Inflexión 
F Representación gráfica de funcións. 
F Representación de funcións polinómicas. 
F Representación de funcións racionais 
F Representación de funcións exponenciais e logarítmicas sinxelas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3-4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo información a partir das súas 
propiedades e extraendo información sobre o seu comportamento local ou global. 
B3-4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das súas características 
mediante as ferramentas básicas da análise. 

B3-4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o comportamento local e 
global das funcións. 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
Determinar os intervalos de crecemento e decrecemento dunha función. Achar os extremos 
relativos dunha función. Determinar os intervalos de concavidade e convexidade dunha 
función. Achar os puntos de inflexión dunha función. Representar funcións polinómicas. 
Representar funcións racionais. Representar funcións exponenciais e logarítmicas sinxelas 

 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos: 

 Exames: 

 Ordinarios 
Número: 2 
Datas: Exame 1: na semana 1-9 Febreiro 

Exame 2: na semana 9-16 Marzo 
Materia: Para cada exame entra a materia impartida desde o anterior 

exame. Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares 



 
 

 Global 

que se avalía con ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de 
contidos teóricos 

Número: Ó remate da 2ª avaliación 
Datas: do 19 ó 23 de Marzo 
Materia: Os mínimos esixibles dos temas impartidos na 2ª avaliación 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 
 Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 

Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada 

 Intervencións (referidas a algún estándar). 

 Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

 Outros ((referidos a algún estándar). 
 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
En cada momento do proceso (avaliacións parciais ) a nota será a media ponderada das 
notas dos estándares avaliados ata ese momento calculada do seguinte xeito: 

NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y 
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos ata o momento 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
ata o momento 
Á nota anterior se lle poderá sumar ata 1 punto segundo a valoración do profesor relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 

 
RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 

AVALIACIÓN FINAL: 
Igual que para as parciais , é decir, a nota será a media ponderada das notas dos estándares 
avaliados durante o curso, calculada do seguinte xeito: 

NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y 
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 
Á nota anterior se lle poderá sumar ata 1 punto segundo a valoración do profesor relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 



MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS I 
 

CURSO: 1º BACH AVALIACIÓN:2ª ANO ACADÉMICO:2017- 
18 

 
A.-PROGRAMA 

 

TEMA 4: Límite dunha función 
DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
CONTIDOS : 
F Límite dunha función nun punto; límites laterais; 

F Límite infinito; asíntotas verticais 

F Límite no infinito ; asíntotas horizontais 

F Operacións con límites. 

F Indeterminaciones; tipo de indeterminaciones. 

F Cálculo de límites; límite de potencias; límite dun polinomio; límite dun cociente de 
polinomios. 

F Resolución dalgunhas indeterminaciones; indeterminacións do tipo 0/0 , /; 
indeterminación do tipo  indeterminación do tipo . 

F Asíntotas oblicuas. 

F Continuidade dunha función 

F Tipos de discontinuidades 

F Continuidade nas funcións elementais. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

B3-1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas 
características e a súa relación con fenómenos sociais. 
B3-1.1. Analiza funcións expresadas en forma algebraica, por medio de táboas ou gráficamente, e 
relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e científicos extrayendo e replicando 
modelos. 

B3-3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito, para estimar 
as tendencias. 
B3-3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as 
tendencias dunha función. 
B3-3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. 

B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a continuidade nun punto en funcións 
polinómicas, racionais, logarítmicas e exponenciais. 
B3-4.1. Examina, analiza e determina a con tinuidade da función nun punto para extraer conclusións 
en situacións reais 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 

Calcular límites dunha función nun punto ou no infinito. Determinar e representar gráficamente 
as síntotas dunha función. Estudar a continuidade dunha función 

 

TEMA 
5: 

Derivada dunha función 

DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
CONTIDOS : 

F Taxa de variación media. 

F Derivada dunha función nun punto. 

F Interpretación xeométrica da derivada; ecuación de a recta tangente a un punto. 

F Función derivada; derivadas sucesivas. 

F Derivadas de funcións elementais 



F Operacións con derivadas 

F Regra da cadea. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

B3-1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas 
características e a súa relación con fenómenos sociais. 
B3-1.1. Analiza funcións expresadas en forma algebraica, por medio de táboas ou gráficamente, e 
relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e científicos extrayendo e replicando 
modelos. 

B3-3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito, para estimar 
as tendencias. 
B3-3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as 
tendencias dunha función. 

B3-5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación media nun intervalo e nun 
punto como aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as regras de derivación para 
obter a función derivada de funcións sinxelas e das súas operacións. 
B3-5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas 
geométricamente e emprégaas para resolver problemas e situaciones extraídas da vida real. 

B3-5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta 
tangente a unha función nun punto dado. 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
Calcular a taxa de variación media dunha función nun intervalo. Coñecer e aplicar o concepto de 
derivada dunha función nun punto e a súa interpretación geométrica- Coñecer e aplicar as 
reglas de derivación 

 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos: 

 Exames: 

 Ordinarios 
Número: 2 
Datas: Exame 1: na semana 1-9 Febreiro 

Exame 2: na semana 9-16 Marzo 
Materia: Para cada exame entra a materia impartida desde o anterior 

exame. Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares 
que se avalía con ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de 
contidos teóricos 

 Global 
Número: Ó remate da 2ª avaliación 
Datas: do 19 ó 23 de Marzo 
Materia: Os mínimos esixibles dos temas impartidos na 2ª avaliación 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 

 Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada 

 Intervencións (referidas a algún estándar). 
 Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 



 Outros ((referidos a algún estándar). 
 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
En cada momento do proceso (avaliacións parciais ) a nota será a media ponderada das 
notas dos estándares avaliados ata ese momento calculada do seguinte xeito: 

NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y 
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos ata o momento 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
ata o momento 
Á nota anterior se lle poderá sumar ata 1 punto segundo a valoración do profesor relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 

 

RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 

AVALIACIÓN FINAL: 
Igual que para as parciais , é decir, a nota será a media ponderada das notas dos estándares 
avaliados durante o curso, calculada do seguinte xeito: 

NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y 
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 
Á nota anterior se lle poderá sumar ata 1 punto segundo a valoración do profesor relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASIGNATURA: RELIXIÓN  
 
CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:2017- 2018 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 
 CONTIDOS  : 1.- A civilización do amor, a xustiza e a paz. 2.- O maxisterio social da igrexa: as 

súas ensinanzas sobre a xustiza, o traballo, o salario, a solidariedade, a paz. 3.- Os cristiáns 
na sociedade. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Comprende por qué o xeito máis auténtico da intervención 
de Deus na Historia é no seu fillo Xesús que sempre quixo facer do mundo una civilización do 
amor. 2.- Descobre a importancia que no século XIX tivo a Igrexa para que o mundo fose máis 
xusto.  
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Define con palabras persoais o significado 
de bén común, destino universal dos béns, o seu carácter subsidiario, amor, xustiza e lei (CL, 
AA, CSC, CEC). 2.- Identifica problemas sociais de finais do século XIX. Estuda a sua 
evolución ata a actualidade e analiza as respostas da doutrina social da Igrexa (CL, AA, CSC, 
CEC).  

TEMA 2:  PLURALISMO SOCIAL E RELIXIÓN. 
  DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- Politeísmo dos valores e tolerancia. 2.- Libertad relixiosa, laicismo e laicidade. 3.- O 
traballo, a pobreza, a exclusión, a marxinación e a resposta da solidaridade dende a perspectiva 
cristiana. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Distingue os conceptos de laicismo e laicidade, confesionalidade e 
non confesionalidade dun Estado e profundiza na importancia dunha ética pública ante o politeísmo 
de determinados valores actuais. 2.- Diferenza, con fundamentación filosófica, entre leis xustas e leis 
inxustas, legalidade e ilegalidade, moralidade e inmoralidade, licitude e non licitude.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Elabora una definición persoal sobre os termos: legal, ético e 
moral. Explica en público a diferenzas entre os termos coa axuda de medios audiovisuais (CL, CD, 
CSC). 2.- Explica os distintos indicadores que son necesarios para analizar a negativa realidade da 
exclusión e da pobreza e propón distintos camiños de solución. 

TEMA 3: XESÚS DE NAZARET, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN. 
  DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

CONTIDOS: 1.- O xudaísmo, o cristianismo e o islamismo: a sua oferta de salvación e a suas 
propostas de liberación nos ámbitos das desigualdades sociais. 2.- A mensaxe de Xesús de Nazaret 
dirixida a cambiar as estructuras opresoras do seu tempo e do noso. 3.- Diferentes actitudes ante a 
crenza e a linguaxe actual sobre Deus. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Descubrir a novidade do cristianismo fronte ás outras relixións. 2.- 
Distinguir as distintas posturas actuais ante o tema de Deus, a relixión, a Igrexa, os problemas 
sociais. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Desenvolve, con exemplos concretos, o programa cristián das 
Benaventuranzas en contraste cos acontecementos da actualidade no ámbito de todas as relixións e 
culturas (CL, CSC, SIEE, CEC). 2.- Define e distingue os termos: secularización, ateísmo, 
agnosticismo, indiferenza relixiosa, práctica relixiosa, laicismo, laicidade, cristianismo sociolóxico (CL, 
AA, CSC, CEC). 
 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  
  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,libretas,exposicions… 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Primeira quincena de Marzo. 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
     



  EXAMEN 2:        
   DATA APROXIMADA:  
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
     
  EXAMEN 3: (excepción á regla)       
   DATA APROXIMADA:       
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
 
 
 
 

    
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
       
   
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    60 %      
  Exames…….: 40 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: 60 % coñecementos e traballo diario, participación na clase, actitude, 

comportamento, convivencia e respeto aos demais. 
40 % exame que poderá ser oral ou escrito. 

 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN: 
     
  X Sen exame   
   
NOTA FINAL: ( 
moi importante 
que quede moi 
clariño) 

 
A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as 
recuperacións. Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles 
alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas. A cualificación da terceira 
avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que a cualificación da 
terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.  

   

 
        
    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TICS I 
 

CONTIDOS 

TIC-B3.1-Deseño e utilización de bases de datos sinxelas. TIC-B3.5-Resolución de problemas mediante 

follas de cálculo.TIC-B3.6-Deseño e edición de Imaxes en 2D e 3D.TIC-B3.7-Creación de contidos 

audiovisuais. Elaboración de guións, captura de son e de imaxes, edición e montaxe.TIC-B3.8-As redes de 

intercambio como fonte de recursos multimedia. Dereitos que amparan as producións alleas. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

TIC-B3.1-Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 

 

 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 
 

 
 
 

Estándares 

 

Grao mínimo para 
superar a área 
Indicador mínimo de 
logro 

 
 
Sesión 
s 
aprox. 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

 
 

Data 
avaliac. 
aprox. 

Instrumentos de 
avaliación / 

Procedementos de 
avaliación 

Bloque 3: Software para sistemas informáticos (33%) 

1º-TICB3.1.1 - Deseña 
bases de datos sinxelas 
e/ou extrae información, 
realizando consultas, 
formularios e informes. 
Peso: 5% 

 
Extrae información de 
bases de datos sinxelas, 
realizando consultas, 
formularios e informes. 

 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos alumnos/as 
e /ou probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación, resolución de 
exercicios e problemas e/ou 
probas obxectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metade 
febreiro e 
marzo 

1º-TICB3.1.4 - Resolve 
problemas que requiran a 
utilización de follas de 
cálculo, xerando 
resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 
Peso: 16% 

Resolve problemas 
sinxelos que requiran a 
utilización de follas de 
cálculo xerando 
resultados textuais, 
numéricos ou gráficos. 

 
 
 

10 

1º-TICB3.1.5 - Deseña 
elementos gráficos en 2D 
e 3D para comunicar 
ideas. 
Peso: 7% 

 
Deseña elementos 
gráficos sinxelos en 2D 
para comunicar ideas. 

 
 

5 

1º-TICB3.1.6 - Realiza 
pequenas películas 
integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando 
programas de edición de 
ficheiros multimedia. 
Peso: 5% 

 
Realiza pequenas 
películas integrando son 
e imaxes, utilizando 
programas de edición de 
arquivos multimedia. 

 
 
 

3 

 



Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media ponderada dos 

estándares avaliados ata ese momento (incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 

Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non 

superados (a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada) 



TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1.(2ª AVALIACIÓN) 
 

CONTIDOS 

Máquinas e sistemas. Elementos e dispositivos que os compoñen. Planificación e desenvolvemento práctico 

dun proxecto de deseño e produción dun produto. Normalización. Control de calidade e patentes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

TI-B2.1- Analizar os bloques constitutivos de sistemas e/ou máquinas , interpretando a súa interrelación e 
describir os principais elementos que os compoñen , utilizando o vocabulario relacionado co tema. TI-B2.2 
Realizar esquemas de sistemas mecánicos que dan solución a problemas técnicos con axuda de programas 
de deseño asistido, e calcular os parámetros característicos destes. TI-B1.1 Identificar e describir as etapas 
necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización, 
investigar acerca da súa influencia na sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto da súa 
utilidade como do seu posible impacto social. 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

 
 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

 
Sesións 
aprox. 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN Data 
aprox 

de 
avaliaci 

ón 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

Bloque 2: Máquinas e sistemas 

1ºBach-TIB2.1.1 – 
Describe a 
función dos 
bloques que 
constitúen unha 
máquina dada, 
explicando de 
forma clara e co 
vocabulario 
axeitado a súa 
contribución ao 
conxunto. 
Peso: 0,1% 

 

 
Interpreta os bloques 
que constitúen unha 
máquina, explicando 
de forma clara e con 
vocabulario o 
comportamento de 
cada parte na 
máquina. 
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PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 

 
 
 
 

Febreir 
o/Marz 
o 

1ºBach-TIB2.1.2 – 
Debuxa 
diagramas de 
máquinas 
ferramentas 
explicando a 
contribución de 
cada bloque ao 
conxunto da 
máquina. 
Peso: 0,1% 

 
 

 
Describe os 
diagramas de bloques 
de máquinas 
ferramentas. 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Análise das producións dos alumnos. 
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 
Programas de simulación. 

1ºBach-TIB2.2.1- 
Deseña 
empregando un 
programa CAD o 
esquema dun 
circuito que dea a 
resposta a unha 
necesidade 
determinada. 
Peso:0,1% 

Emprega programas 
de deseño para facer 
esquemas dun 
circuito pneumático e 
que dea unha 
solución a algún reto. 

PROCEDEMENTOS:Proba obxectiva. 
INSTRUMENTO:Programas de simulación. 



1ºBach-TIB2.2.2- 
Calcula os 
parámetros 
básicos de 
funcionamento 
dun sistema 
mecánico.Peso:3 
8,1% 

 

Calcula magnitudes 
coas unidades para 
un sistema mecánico 
dado un esquema 
dado. 

  
 
PROCEDEMENTOS: Análise de produción 
dos alumnos, probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase.Proba 
obxectiva. 

 

1ºBach- TIB2.3.1- 
Verifica a 
evolución dos 
sinais en circuitos 
eléctricos, 
pneumáticos ou 
hidráulicos, 
debuxando as 
súas formas e os 
valores nos 
puntos 
característicos.Pe 
so:0,1% 

 
 
 
Coñece as formas 
dos sinais en circuitos 
eléctricos- 
pneumáticos e sabe 
facer diferentes 
debuxos, gráficos 
para demostralo. 

 
 
 
 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 
INSTRUMENTOS: Cuestionario pechado. 

 

1ºBach-TIB2.3.2- 
Interpreta e valora 
os resultados 
obtidos de 
circuitos 
eléctricos- 
electrónicos, 
pneumáticos ou 
hidráulicos. Peso: 
0,1% 

 

 
Sabe interpretar os 
resultados dos 
circuitos 
eléctricos,pneumático 
s. 

 
 
 
PROCEDEMENTOS:Caderno de clase 
INSTRUMENTOS:Cuestionario. 

 

 
 
 

 

RECUPERACIÓN: 

Mediante un examen .Data aproximada: 

. 

 

NOTA FINAL: 

Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media ponderada dos estándares 
avaliados ata ese momento (incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 

 
Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non superados (a 

nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 

 

 

 Data aproximada: Cando se remate a 2ª avaliación 

Terá actividades semellantes ás realizadas na clase. Poderá completarse con traballos prescritos. 

 


