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                                 MATERIA: BIOLOXIA-XEOLOXIA. 

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

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1 A materia viva 

 DURACIÓN APROXIMADA:3.ª e 4.ª semana de setembro e a metade da 1.ª semana de outubro. 

 CONTIDOS  : 1.-  Características dos seres vivos: Complexidade e uniformidade. As funcións de 

nutrición, de relación e de reprodución. Os niveis de organización. Recoñecemento da dificultade de definir o 

concepto de vida. 2.-  Bioelementos e biomoléculas: Os bioelementos. As biomoléculas inorgánicas: a auga e 

os sales minerais.As características das biomoléculas orgánicas. 3.-  Os glícidos: Monosacáridos. Disacáridos. 

Polisacáridos. Representación da fórmula lineal da glicosa. Esquematización do enlace O-glicosídico. 4.-  Os 

lípidos: Ácidos graxos. Triacilglicéridos ou graxas. Fosfolípidos. Esteroides e terpenos. Esquematización da 

formación dunha graxa (esterificación dun triglicérido). 5.-  As proteínas: Os aminoácidos. A estrutura das 

proteínas. Funcións das proteínas. Os enzimas. Esquematización da formación do enlace peptídico e do 

mecanismo de actuación dun enzima. 6.-  Os ácidos nucleicos: Os nucleótidos. Estrutura do ADN. Estrutura do 

ARN. Funcións dos ácidos nucleicos. 7.- Dedución, a partir dunha secuencia de bases do ADN, de: a febra 

complementaria, a secuencia do ARNm e a secuencia de aminoácidos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Explicar as características dos seres vivos dos distintos niveis de 

organización da materia viva, e das moléculas que forman parte dela. 2.-  Coñecer a estrutura química, a 

clasificación e as funcións biolóxicas das biomoléculas. 3.-  Explicar a estrutura dos ácidos nucleicos e a súa 

función como portadores da información xenética. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.  Explica as características que definen os seres vivos: 

complexidade, nutrición, relación e reprodución, e coñece os principais niveis de organización abióticos e 

bióticos.   2.  Define bioelemento, oligoelemento e biomolécula; clasifica os bioelementos en primarios, 

secundarios e oligoelementos, e coñece as características do átomo de carbono.   3.  Explica a estrutura da auga, 

relaciona as súas propiedades fisicoquímicas coas súas funcións biolóxicas, e coñece as formas nas que se 

encontran os sales minerais nos seres vivos e as súas funcións biolóxicas.   4.  Coñece os principais glícidos, a 

súa composición, as súas estruturas, as súas funcións biolóxicas e a súa clasificación, e esquematiza un enlace 

O-glicosídico.   5.  Coñece os principais lípidos e ácidos graxos, a súa composición, as súas estruturas, as súas 

funcións biolóxicas e a súa clasificación, e esquematiza a esterificación dun triglicérido.   6.  Distingue os 

aminoácidos como compoñentes básicos das proteínas; coñece a composición, estruturas, funcións biolóxicas, 

especialmente a enzimática, e clasificación destas, e esquematiza o enlace peptídico.   7.  Distingue os 

nucleótidos como compoñentes básicos dos ácidos nucleicos, esquematiza a fórmula dun nucleótido e do enlace 

fosfodiéster, e explica a estrutura de dobre hélice do ADN e dos distintos tipos de ARN.   8.  Utiliza técnicas e 

códigos para representar moléculas e valora a súa correcta representación.s 

TEMA 2: A vida e a súa organización 

DURACIÓN APROXIMADA: Metade da 1.ª semana e 2.ª e 3.ª semana de outubro. 

CONTIDOS: 1.-  A célula: Estrutura básica das células. A célula procariota e a célula eucariota. A célula 

eucariota vexetal e animal. 2.-  A célula como unidade funcional: o metabolismo. Definición e tipos de 

metabolismos: o catabolismo e o anabolismo. Identificación das diferentes moléculas dos principais 

intermediarios do metabolismo. Procesos catabólicos: a respiración celular e a fermentación. Procesos 

anabólicos: a fotosíntese. 3.-  Cara á pluricelularidade: A pluricelularidade. Diferenciación e especialización 



celular. Tipos de clasificación dos organismos pluricelulares. 4.-  As formas non celulares: Os virus. Outras 

formas non celulares: plásmidos, viroides e prións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Establecer as diferenzas entre os distintos tipos de células e representalas 

esquematicamente. 2.- Definir metabolismo e explicar as características do anabolismo e do catabolismo e a 

función dos intermediarios metabólicos; establecer as diferenzas entre a respiración aerobia e a fermentación, 

explicar como se leva a cabo a fotosíntese e describir as etapas de cada proceso. 3.- Expoñer as razóns que 

puideron dar lugar a que algúns organismos se convertesen en seres pluricelulares, explicar a diferenciación 

celular e distinguir as distintas formas de organización pluricelular. 4.- Explicar que son os virus, os plásmidos, 

os viroides e os prións. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Establece as diferenzas entre os distintos tipos de células e 

represéntaas esquematicamente. 2.  Define metabolismo e explica as características do anabolismo e do 

catabolismo e a función dos intermediarios metabólicos; establece as diferenzas entre a respiración aerobia e a 

fermentación, explica como se leva a cabo a fotosíntese e describe as etapas de cada proceso.   3.  Expón as 

razóns que puideron dar lugar a que algúns organismos se convertesen en seres pluricelulares, explica a 

diferenciación celular e distingue as distintas formas de organización pluricelular.   4.  Diferencia as distintas 

formas de organización pluricelular.   5.  Explica qué son virus, plásmidos, viroides e prións.  6.  Elabora 

traballos con pulcritude.. 

TEMA 3: Os tecidos 

         DURACIÓN APROXIMADA: 4.ª semana de outubro e 1.ª semana de novembro. 

         CONTIDOS: 1.-  Os tecidos vexetais: Clasificación, estrutura e función dos distintos tipos de tecidos 

vexetais. 2.-  Os tecidos animais: clasificación, estrutura e función dos diferentes tipos de tecidos animais. A 

célula como unidade funcional: o metabolismo. 3.- A técnica histolóxica: procesos que se seguen para realizar 

unha preparación histolóxica 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer os diferentes tecidos vexetais e animais, as súas características e 

as funcións que desempeñan. 2.- Relacionar a importancia que ten o perfeccionamento da técnica histolóxica e 

a mellora dos microscopios para coñecer os tecidos. 3.- Identificar en imaxes (diapositivas, fotos, etc.) os 

principais tecidos animais e vexetais e saber a súa localización nos seres vivos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Clasifica e describe os tecidos meristemáticos e os tecidos 

parenquimáticos, sinala as características das súas células, a súa situación e a súa función na planta.   2.  

Clasifica e describe os tecidos de soporte e os tecidos secretores, e indica as características das súas células, a 

súa situación e a súa función na planta.   3.  Clasifica e describe os tecidos protectores e os tecidos condutores, 

e indica as características das súas células, a súa situación e a súa función na planta.  4.  Clasifica os principais 

tipos de tecidos epiteliais, e sinala as súas características, a súa función e a súa localización no organismo.  5.  

Describe as características dos tecidos conxuntivos, adiposos e cartilaxinosos, e indica a súa función e a súa 

situación no organismo. 6.  Enumera as características do tecido óseo; sinala a súa composición, a súa función e 

a súa localización, e indica as variedades que existen. 7.  Describe as características morfolóxicas e funcionais 

do tecido sanguíneo. 8.  Explica as características morfolóxicas e funcionais do tecido muscular e sinala as 

diferenzas entre os distintos tipos de tecidos musculares. 9.  Explica as características do tecido nervioso e 

describe os diferentes tipos celulares que o forman. 10.  Describe os procesos que se realizan na técnica 

histolóxica. 

 TEMA 4:  As funcións de reprodución 

         DURACIÓN APROXIMADA: 2.ª, 3.ª e a metade da 4.ª semana de novembro 

         CONTIDOS: 1.-  O ciclo biolóxico e a reprodución: Ciclo biolóxico e fases. A reprodución e os seus 

tipos. Células xerminais e somáticas. Recoñecemento das distintas fases dun ciclo biolóxico. 2.-  O ciclo celular 

e a reprodución celular: Ciclo celular en células procariotas e eucariotas. Etapas do ciclo celular: mitose e 

citocinese. Representación das fases da mitose.  3.-  A mitose e a reprodución asexual: Tipos de reprodución 



asexual en seres unicelulares e pluricelulares. Recoñecemento dos tipos de reprodución asexual en distintos 

organismos. 4.-  A reprodución sexual e a meiose: Fases da reprodución sexual. A meiose e as súas fases.  

Recoñecemento en fotografías das fases da meiose.  5.-  Os ciclos biolóxicos e a meiose: Ciclos de vida. 

Representación esquemática dos ciclos biolóxicos. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1. Definir ciclo biolóxico, distinguir as fases dun ciclo vital e coñecer 

os tipos de reprodución que presentan os seres vivos.  2. Diferenciar os tipos de reprodución asexual e explica 

as fases do ciclo celular e da mitose. 3. Explicar as fases da meiosis, reprodución sexual, os ciclos biolóxicos e 

entender a necesidade da meiose no mantemento da constancia numérica dos cromosomas. 4.Valorarr a 

importancia do coñecemento científico sobre o mecanismo da reprodución sexual para evitar enfermidades.  5. 

Mostra iniciativa e dár conta das actividades propostas.  

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1. Define ciclo biolóxico, distingue as fases dun ciclo vital e 

coñece os tipos de reprodución que presentan os seres vivos.  2. Diferencia os tipos de reprodución asexual e 

explica as fases do ciclo celular e da mitose. 3. Explica as fases da reprodución sexual, os ciclos biolóxicos e 

entende a necesidade da meiose no mantemento da constancia numérica dos cromosomas.  4.Valora a 

importancia do coñecemento científico sobre o mecanismo da reprodución sexual para evitar enfermidades.  5. 

Mostra iniciativa e dá conta das actividades propostas.  

TEMA 5: A biodiversidade e a súa conservación 

 DURACIÓN APROXIMADA: Metade da 4.ª semana de novembro e 1.ª semana e metade da 2.ª semana de 

decembro 

CONTIDOS: 1.-  A orixe da biodiversidade. 2.-  A biodiversidade e a selección natural. 3.-  A adaptación e a 

especiación. 4.-  A biodiversidade e a súa distribución. 5.-  As zonas bioxeográficas. 6.-  Os ecosistemas 

españois. 7.-  A insularidade. Os endemismos. 8.- A biodiversidade e a súa conservación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-  Asociar cada fito evolutivo co autor máis relevante e a época na que se 

produce. 2--  Definir a biodiversidade e as teorías que a explican. 3.-  Coñecer como actúa a selección natural e 

as achegas da teoría sintética. 4.-  Comprender como se produce a especiación. 5.-  Distinguir os factores 

bióticos e abióticos que inflúen na distribución dos seres vivos. 6.-  Localizar as rexións bioxeográficas. 7.-  

Coñecer os ecosistemas españois. 8.-  Definir a insularidade e os endemismos. 9.-  Explicar a biodiversidade e a 

súa conservación. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Relaciona os seguintes autores coas súas achegas á fundamentación 

do evolucionismo: Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Alfred Wallace, Stanley Miller e Lynn Margulis.  

2.  Define biodiversidade segundo a Conferencia de Río de Xaneiro de 1992.  3.  Explica que é o 

catastrofismo e indica dous autores que defendan as ideas fixistas; define evolución e cita dous autores 

evolucionistas. 4.  Indica os principios mediante os cales actúa a selección natural. 5.  Explica qué é a teoría 

sintética e expón algunhas achegas desta teoría ao evolucionismo.  6.  Enuncia dous exemplos de adaptacións 

estruturais, dous de adaptacións fisiolóxicas e dous de adaptacións do comportamento.   7.  Define especiación 

e cita algún mecanismo que favoreza ou induza a aparición de novas especies.   8.  Define bioma e sitúa sobre 

un mapa os principais biomas terrestres.  9.  Realiza unha táboa na que expón de modo comparativo as 

características xerais da vexetación e da fauna dos principais ecosistemas (deserto polar, tundra, taiga, bosque 

caducifolio, bosque mediterráneo, estepa, deserto, sabana, selva tropical, etc.). 10.  Define bioxeografía e 

rexión bioxeográfica. 11.  Sobre unha mapa terrestre sitúa as principais rexións bioxeográficas (paleártica, 

neártica, afrotropical, neotropical, australiana, indomalaia, antártica e oceánica). Sobre un mapa de España sitúa 

as subrexións bioxeográficas principais presentes (eurosiberiana, mediterránea e macaronésica).  12.  Realiza 

unha táboa comparativa na que se expoñan as características xerais, fauna e flora máis relevantes dos principais 

ecosistemas terrestres españois (alta montaña, clima oceánico, clima mediterráneo, illas Canarias). 13.  

Realiza unha táboa comparativa na que se expoñan as características xerais, fauna e flora máis relevantes dos 

principais ecosistemas acuáticos españois (bosques de ribeira, zonas húmidas e litoral). 14.  Define endemismo 

e pon polo menos tres exemplos diferentes de endemismos vexetais e tres animais en España. 15.  Explica os 

principais factores causantes de perda de biodiversidade 



  

B.-AVALIACIÓN 

 

  

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

  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

 

 

       

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

       

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

diario. Os profesores poderán subir ou baixar a nota ata un punto dependendo da boa ou mala actitude 

 

 

  Mediante un examen : Data aproximada: As semanas seguintes á entrega de notas. 

 

  Sen exame  

 Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as avaliacións 

suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No caso de non ter realizada a recuperación, a 

nota final será suspenso. Aplicarase a norma xeral de redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos 

que sexa necesario.  Aproban os alumnos con media de 5. Para axustarse a normativa legal, nos boletis 

aparecerá como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 

 



    

                                             CULTURA CIENTÍFICA 

 

CURSO: 1ºBACH                                  AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

 

TEMA 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

TIEMPO ESTIMADO: LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS DE SEPTIEMBRE 

 

CONTENIDOS: 1.  Historias del planeta.2.Analizar documentos.3.La red sísmica mundial, o cómo la Guerra 

Fría sirvió para confirmar la tectónica de placas.. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:. 

 

1.Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas 

fuentes de información. 

 

2. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS: 

 

1.   Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado con la 

ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet. 

2.   Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología, 

valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y 

defiende en público sus conclusiones. 

 

TEMA 2.LA TIERRA Y LA VIDA 

 

DURACIÓN APROXIMADA :  3 SEMANAS 

 

CONTENIDOS.1 La deriva de los continentes.2 La tectónica de placas.3. Tipos de ondas sísmicas, su 

propagación y su relación los cambios en la geología. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. 

 

2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar. 

 

3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las 

capas internas de la Tierra. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

1.   Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y 

paleoclimáticas. 

2.   Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y 

volcánica en los bordes de las placas  

3.   Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través de 

ellas. 

 

TEMA 3. EL ORIGEN DE LA VIDA Y EL ORIGEN DEL SER HUMANO 

 

TIEMPO ESTIMADO: 4 SEMANAS 

 

CONTENIDOS: 1. La organización interna de los seres vivos; De qué está hecha la materia viva; La energía 

para la vida.2. Definición de la vida3. El origen de la vida; De dónde proviene el carbono; De dónde procede el 

agua; El escenario en el que surge la vida en la Tierra; Lo que se pensaba y lo que se piensa sobre el origen de 

la vida; La vida, en el principio y ahora4. La evolución y sus pruebas; Pruebas biológicas; Pruebas 

paleontológicas; pruebas moleculares.5. Explicación de la evolución; Selección natural; Selección artificial, 

Radiaciones evolutivas.6. Extinciones; La gran extinción; La extinción de los dinosaurios; El enigma de la 

supervivencia.7. El origen del ser humano.8 La organización interna de los seres vivos; De qué está hecha la 

materia 

viva; La energía para la vida9. Definición de la vida.10. El origen de la vida; De dónde 

proviene el carbono; De dónde procede el agua; El escenario en el que surge la vida en la Tierra; Lo que se 

pensaba y lo que se piensa sobre el origen de la vida; La vida, en el principio y ahora. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.   Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan 

2.   Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 

3.   Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla para explicar la 

evolución de los seres vivos en la Tierra. 

4.   Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones 

que nos han hecho evolucionar 

5.   Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO 

 

1.   Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y 

paleoclimáticas 

2.   . Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. 

3.   Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las 

especies. 

4.   Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural. 

5.   Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, 

estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y altura 

 

B.-EVALUACIÓN INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DO TRABAJO DIARIO 

 

Se tendrá en cuenta el trabajo diario, participación en debates así como trabajos y su exposición sobre 

diferentes  temas propuestos  

EXAMENES: EXAMENES 

Se hará un único examen por evaluación y se complementará con algún trabajo 

 

 

 

 

 

 



FECHA APROXIMADA : finales de noviembre-principios de diciembre. 

El examen constará de cuestiones de razonamiento y preguntas teóricas 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NOTA DE CONOCIMIENTOS: 

VALORACIÓN DEL TRABAJO DIARIO. Dado que es una materia que se presta a participación, 

análisis y trabajos, este apartado tendrá una valoración de un 20% de la nota de evaluación. EXAMEN. El 80% 

de la nota de evaluación 

 

 

RECUPERACIÓN: 

 

Mediante un examen : 

 

Fecha  aproximada: Despues de cada evaluación. 

 

Se hará un examen de todal a materia de la evaluación. 

 

NOTA FINAL:     La  nota final será la media de las tres evaluaciones aprobadas (o recuperadas).También se 

hará media con dos aprobadas y una suspensa si la nota es de 4 . La nota de la 3ª evaluación que se pone en el 

boletín coincide con la  nota final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         MATERIA : DEBUXO ARTÍSTICO I 
 

CURSO: 1º BACH.                                  AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:17/18 
 
A.-PROGRAMA 

 CONTIDOS  : 1.- Debuxo e función; Importancia do debuxo como ferramenta de 
comunicación; O debuxo como recurso didáctico; O debuxo a man alzada; Diferencia entre 
debuxo e pintura; Historia do debuxo; Tipos de debuxo. 2.- Materiais, utensilios e soportes 
básicos; introdución ás técnicas secas e a súa aplicación. 3.- Elementos básicos na 
configuración da forma. A liña como elemento configurador. 4.- Exercicios de trazo; Trazado 
de formas xeométricas. 5.- Copia de debuxos mediante retícula. 6.- Debuxo do natural de 
estructuras vexetais. 7.- Os estilos artísticos; A iconicidade. 

 
 ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.- Coñece e valora a importancia do 

debuxo, as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da historia e na actualidade, 
co estudo e a observación de obras significativas. 2.- Selecciona, relaciona e emprega con 
criterio a terminoloxía específica, aplicada a producións propias e alleas. 3.- Utiliza con 
propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 
relación a linguaze gráfica. 4.-  Traza con soltura e precisión liñas paralelas rectas e curvas a 
mán alzada 5.- Traza correctamente figuras xeométricas poligonais, círculos e elipses a mán 
alzada. 6.- Utiliza a liña na descripción gráfica de formas naturais e artificiais, amosando a 
comprensión da súa estructura interna. 7.- Copia debuxos de artistas con exactitude e 
proporción correcta empregando a axuda de retícula. 8.- Describe con diferentes recursos 
gráficos as formas atendendo ás súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas 
simples mediante o encaixado. 9.- Recoñece e identifica imaxes artísticas atendendo ao  seu 
estilo artístico, e coñece as características de cada estilo. 10.-  Sabe crear ordear imaxes 
dentro atendendo ao seu grao de iconicidade.   

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:  Última semana de Novembro 

 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 actitud 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.
  

 

                                                 MATERIA : DEBUXO TÉCNICO I 
 

CURSO: 1º BACHARELATO                       AVALIACIÓN: 1ª          ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS  : 1.- Instrumentos e materiais do debuxo técnico. 2.- Recoñecemento da 

xeometría na natureza. Identificación de estruturas xeométricas na arte. Valoración da 
xeometría como instrumento para o deseño gráfico, industrial e arquitectónico. 3.- 
Trazados fundamentais no plano. Operacións con segmentos. Mediatriz. Paralelismo e 
perpendicularidade. Ángulos. Construción. Determinación de lugares xeométricos. 
Aplicacións. Circunferencia e círculo. 4.- Triángulos. Clasificación, propiedades e 
aplicacións dos seus puntos notables. Construción. 5.- Cuadriláteros. Clasificación. 
Construción. 6.- Polígonos regulares e estrelados. Construción. 7.-  Proporcionalidade 
e semellanza. Análise de trazado de formas poligonais por triangulación, radiación e 
itinerario. Escalas. 8.- Transformacións xeométricas elementais: xiro, translación, 
simetría, homotecia e afinidade. 9.-  Tanxencias e enlaces. Resolución de problemas 
básicos de tanxencias e enlaces. Aplicacións. 10.- Construción de curvas técnicas, 
óvalos, ovoides e espirais. 11.- Aplicacións da xeometría ao deseño arquitectónico e 
industrial. Xeometría e novas tecnoloxías. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 1.- Utiliza 
correctamente o escuadro e o cartabón, compás e o lapis. 2.- Determina coa axuda de 
regra e compás os principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados 
fundamentais no plano, e comproba graficamente o cumprimento das condicións 
establecidas. 3.- Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e 
polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións. 4.-  Comprende as 
relacións métricas dos ángulos da circunferencia e o círculo, describe as súas 
propiedades e identifica as súas posibles aplicacións. 5.-  Resolve triángulos coa 
axuda de regra e compás, aplicando as propiedades das súas liñas e os puntos 
notables, e os principios xeométricos elementais, e xustifica o procedemento utilizado. 
6.- Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as relacións 
métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, itinerario ou 
relacións de semellanza. 7.- Reproduce figuras proporcionais determinando a razón 
idónea para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica 



correspondente en función da apreciación establecida e utilizándoa coa precisión 
requirida. 8.- Comprende as características das transformacións xeométricas 
elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), identificando as súas 
invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a 
representación de formas planas. 9.- Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, 
centros e raios de circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia. 10.- Resolve problemas básicos de tanxencias 
coa axuda de regra e compás, aplicando con rigor e exactitude as súas propiedades 
intrínsecas, e utilizando recursos gráficos para destacar claramente o trazado principal 
elaborado das liñas auxiliares utilizadas. 11.- Aplica os coñecementos de tanxencias á 
construción de óvalos, ovoides e espirais, e relaciona a súa forma coas principais 
aplicacións no deseño arquitectónico e industrial. 12.- Deseña a partir dun bosquexo 
previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre 
liñas rectas e arcos de circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar 
utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos. 

 

B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 
 

Realización de láminas propostas polo profesor, con exercicios prácticos relacionados 
cos contidos explicados na aula. 

 EXAMES: 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: Entre o 23 e o 27 de outubro  
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: Constará de seis exercicios similares aos 
feitos nas láminas. 
 
 
 EXAMES: 
  EXAMEN 2: 
   DATA APROXIMADA: Entre o 11 e o 14 de decembro 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: Constará de seis exercicios similares aos 
feitos nas láminas. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
  
            AVALIACIÓN PARCIAL: 

Traballo diario (láminas ben presentadas e exercicios ben resoltos):  
40% 

Exames:.....................................................................................
60% 

Os estándares de aprendizaxe van incluídos nas actividades 
anteriores. 

A nota de avaliación será a suma  das notas do traballo diario e a nota 
dos exames. 

  

           RECUPERACIÓN: 
                   A recuperación farase entregando as láminas que falten por entregar ou que 
sexa                                necesario repetir e/ou un exame da materia non superada. 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota da avaliación final será a nota media das avaliacións. 



 
  
 

                                                      ECONOMÍA 

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

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A ACTIVIDADE ECONÓMICA E OS SISTEMAS  ECONÓMICOS  

 DURACIÓN APROXIMADA: 16 días 

 CONTIDOS: 1.1 Economía: concepto; escaseza económica. 1.2   Necesidades: concepto, 

clases, como se satisfacen 1.3  Actividades económicas: consumo, produción e 

distribución. 1.4  Os axentes económicos. 1.5  Recursos produtivos.  1.6  Fronteira de 

posibilidades de produción. O custo de oportunidade.  Crecemento económico. 1.7. 1 Os 

diferentes mecanismos de asignación de recursos. 1.7.2 Análise e comparación dos 

diferentes sistemas económicos. 1.8 Os modelos económicos. Economía positiva e 

Economía normativa. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA1.1 Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e 

necesidades ilimitadas. CA1.2  Identificar a necesidade de elixir como principio que 

orixina o custo de oportunidade. Caracterizar os bens e servizos como satisfactores de 

necesidades de diversa índole. CA1.3 Diferenciar produción, distribución e consumo 

como tres fases consecutivas da actividade económica. CA1.4 Recoñecer os diferentes 

axentes que interveñen na actividade económica e distinguir o seu papel 

complementario para o funcionamento da economía dun país. CA1.5 Caracterizar os 

recursos produtivos como elementos básicos na produción e distribución, por cuxos 

servizos son remunerados. CA1.6 Comprender e utilizar a fronteira de posibilidades de 

produción como representación das opcións económicas dispoñibles dadas a tecnoloxía 

e a dotación de recursos produtivos. Explicar o crecemento económico diferenciando as 

súas causas, e interpretar o fenómeno a través do modelo da fronteira de posibilidades 

de produción. CA1. 7 Observar os problemas económicos dunha sociedade, así como 

analizar e expresar unha valoración crítica das formas de resolución desde o punto de 

vista dos diferentes sistemas económicos. CA1.8 Comprender o método científico que se 

utiliza na área da Economía, así como identificar as fases da investigación científica en 

Economía e os modelos económicos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: E CA1.1  Recoñece a escaseza e a 

correspondente necesidade de elixir entre decisións alternativas, como problema máis 

determinante para afrontar en todo sistema económico. E CA1.2.1  Identifica o binomio 

de ideas escaseza-elección como determinante da peculiaridade das cuestións 

económicas. E CA1.2.2 Diferenza entre necesidades primarias e secundarias. E CA1.2.3 

Establece e utiliza diversas clasificacións de bens a efectos de facilitar a súa 

caracterización económica. E CA1.3 Establece os trazos que caracterizan a produción, a 

distribución e o consumo como momentos diferenciados da actividade económica e 

identifica o seu carácter sucesivo. E CA1.4.1  Caracteriza a familias, empresas e sector 



público como axentes que toman decisións motivadas polo principio de racionalidade 

económica. E CA1.4.2 Identifica os obxectivos de cada tipo de axente económico, así 

como os factores que inflúen no seu toma de decisións. E CA1.5 Identifica e clasifica os 

diferentes tipos de recursos produtivos en función da súa función económica. E CA1.6.1  

Representa, define e interpreta a fronteira de posibilidades de produción. 

E CA1.6.2 Calcula o custo de oportunidade e relaciónao coa fronteira de posibilidades de 

produción. E CA1.6.3 Identifica combinacións de produción eficientes, ineficientes e 

imposibles ou inalcanzables. E CA1.6..4 Emprega o modelo da fronteira de posibilidades 

de produción para representar e comprender o fenómeno do crecemento económico E 

CA1. 7 .1 Analiza as distintas respostas as preguntas clave sobre a organización dos 

principais sistemas económicos. E CA1.7.2  Relaciona para a súa interpretación, os 

cambios máis recentes no escenario económico mundial coas  circunstancias técnicas, 

económicas, sociais e políticas que os explican, a partir de casos concretos de análise. E 

CA1. 7.3 Compara diferentes sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 

ámbito internacional. E CA1. 8.1 Distingue as proposicións económicas positivas das 

proposicións económicas normativas. E CA1.2 Interpreta os modelos de representación 

da realidade económica e emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar 

problemas económicos concretos. 

 

TEMA 2: A PRODUCCIÓN E A EMPRESA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS: 2.1 Proceso produtivo e factores de produción. 2.2 División técnica do 

traballo, produtividade e interdependencia.  2.3 Globalización: cambios no sistema 

produtivo ou na organización da produción. 2.4 A empresa, os seus obxectivos e función. 

2.5 Eficiencia na produción: eficiencia técnica e económica. 2.6 Custos de produción. 

Cálculo e análise dos custos de produción e dos beneficios. 2.7 A función de produción. 

2.8 Tipos de empresas. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA2. 1 Analizar as características principais do proceso 

produtivo. CA2. 2 Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo.  CA2.3  

Identificar os efectos da actividade empresarial para a sociedade e a vida das persoas. 

CA2.4 Expresar os principais obxectivos e funcións das empresas, utilizando referencias 

reais do ámbito próximo e transmitindo a utilidade que se xera coa súa actividade. CA2.5 

Relacionar e distinguir a eficiencia técnica e a eficiencia económica. CA2.6  Calcular e 

controlar os custos e beneficios das empresas, así como representar e interpretar gráficos 

relativos aos devanditos conceptos. CA2.7 Analizar, representar e interpretar a función de 

produción dunha empresa a partir dun caso dado. CA2.8 Describir os distintos tipos de 

empresas de acordo con varios criterios. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: E CA2.1 Expresa unha visión integral do 
funcionamento do sistema produtivo partindo do estudo da empresa e a súa 
participación en sectores económicos, así como a súa conexión e interdependencia. 
E CA2.2.1 Relaciona o proceso de división técnica do traballo coa interdependencia 
económica nun contexto global. ECA2.2.2 Clasifica e define os factores produtivos, e 
describe as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía. E CA2.3 Analiza para 



explicar as repercusións da actividade das empresas, tanto nun ámbito próximo coma 
nun ámbito internacional. E CA2.4.1 Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións 
das empresas. ECA2.4.2 Explica a función creadora de utilidade dos bens das empresas. E 
CA2.5.1 Determina e interpreta a eficiencia técnica e económica a partir dos casos 
formulados. E CA2.6.1 Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos. ECA2.6.2. 
Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de supostos de 
ingresos e custos dun período.      E CA2.7.1 Representa e interpreta gráficos de 
produción total, media e marxinal, a partir de supostos dados.           E CA2.7.2 Calcula a 
produtividade dos factores produtivos, e describe as relacións entre produtividade, 
eficiencia e tecnoloxía. E CA2.8.1 Clasifica e define as distintas formas de empresas de 
acordo coa súa actividade produtiva, a titularidade do seu capital e a súa estrutura 
xurídica. E CA2.8.2 Identifica e valora os diferentes tipos de empresas e formas xurídicas 
das empresas relacionando con cada unha delas as súas esixencias de capital e as 
responsabilidades legais dos seus propietarios e xestores así como as interrelacións das 
empresas o seu ámbito inmediato. 
 

TEMA 3: INTERCAMBIO E MERCADO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS: 3.1 Elementos fundamentais do mercado. 3.2 A curva de demanda. 

Movementos ao longo da curva de demanda e desprazamentos na curva de demanda. 

Elasticidade da demanda. 3.3 A curva de oferta. Movementos ao longo da curva de 

oferta e desprazamentos na curva da oferta. Elasticidade da oferta. 3.4 O equilibrio do 

mercado. 3.5.1  Diferentes estruturas de mercado e modelos de competencia. 3.5.2  A 

competencia perfecta. A competencia imperfecta. O monopolio.  O oligopolio. A 

competencia  monopolística. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA3.1.1 Establecer a oferta, a demanda e o diñeiro como 

elementos indispensables para a existencia de mercados. CA3.1.2 Interpretar, a partir do 

funcionamento do mercado, as variacións en cantidades demandadas e ofertadas de 

bens e servizos en función de distintas variables. CA3.2 Identificar os factores 

condicionantes da demanda e representala graficamente. CA3.3 Identificar os factores 

condicionantes da oferta e representala graficamente. CA3.4 Construír e interpretar 

analiticamente o equilibrio de mercado. CA3.5 Analizar o funcionamento de mercados 

reais e observar as súas diferenzas cos modelos, así como as súas consecuencias para os 

consumidores, empresas ou Estados. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: ECA3.1.1 Define mercado como conxunto de 

actividades de compravenda dun determinado produto realizadas entre oferentes e 

demandantes. ECA3.1.2 Sabe explicar e representa graficamente os efectos das 

variacións das distintas variables no funcionamento dos mercados. ECA3.2.1  Explica a 

relación entre a cantidade demandada dun ben e o seu prezo, o prezo doutros bens 

(substitutivos e complementarios), a renda e as preferencias. ECA3.2.2 Constrúe e 

interpreta a curva de demanda dun mercado a partir de datos matemáticos ou 

información sobre o produto ou servizo demandado. ECA3.2.3 Identifica os factores que 

provocan desprazamentos na curva de demanda, e distingue aqueles cambios nas 

condicións de mercado que provocan expansión da demanda daqueles que causan unha 



contracción da mesma. ECA3.2.4 Define, calcula a elasticidade  da demanda e a relación 

desta co ingreso total. ECA3.3.1 Describe os elementos que inflúen na oferta dunha 

empresa. ECA3.3.2 Constrúe e interpreta a curva de oferta dun mercado a partir de 

datos matemáticos ou información sobre o produto ou servizo ofrecido. ECA3.3.3 

Identifica os factores que provocan desprazamentos na curva de oferta, e distingue 

aqueles cambios nas condicións de mercado que provocan expansión da oferta daqueles 

que causan unha contracción da mesma. ECA3.4.1  Explica e interpreta graficamente o 

equilibrio de mercado como punto de coincidencia dos plans de produtores e 

consumidores. ECA3.4.2 Calcula o punto de equilibrio como intersección de curvas de 

oferta e demanda obtidas por interpolación a partir de pares de datos cantidade-prezo. 

ECA3.5.1 Analiza e compara o funcionamento dos diferentes tipos de mercados, 

explicando as súas diferenzas. ECA3.5.2 Aplica a análise dos distintos tipos de mercados a 

casos reais identificados a partir da observación do ámbito máis inmediato. ECA3.5.3 

Valora, de forma crítica, os efectos que se derivan sobre os axentes  que interveñen  nos 

diversos mercados. 

 

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:    do 23  ó  31 de outubro  do 25 ó 31 de outubro      

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida á UNIDADE  1 e parte da 2, 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:  do 29 de novembro ó 13 de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás UNIDADES 1, 2 e parte da 3 , 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:  Xaneiro  

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.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                     EDUCACIÓN FÍSICA 

A– Programa 

Tema 1: avaliación da condición física inicial. 

Duración aproximada: 5 sesións. 

Contidos científicos: batería EUROFIT como medio de coñecer o estado de saúde. Aspectos 

fisiolóxicos relacionados co deporte. Investigacións de baterías alternativas á EUROFIT. 

Coavaliacións. Quecementos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer as probas da batería 

EUROFIT para a condición física saudable. Identificar e desenvolver as diferentes probas 

que se inclúen dentro da batería EUROFIT. Investigar e propoñer exercicios de outras 

baterías para valorar as capacidades físicas. Valorar a importancia de coñecer o estado de 

saúde propio e comparar os resultados cos valores medios poboacionais. 

Tema 2: O Atletismo. 

Duración aproximada: 8 sesións. 

Contidos científicos: o atletismo e as súas modalidades: carreiras de velocidade e de 

resistencia, relevos, saltos e lanzamentos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer as diferentes 

modalidades atléticas. Realizar correctamente exercicios para favorecer a aprendizaxe 

técnico das modalidades practicadas. Respectar os aspectos regulamentarios das 

modalidades practicadas, así como o nivel de execución dos compañeiros. 

Tema 3: Danzas populares do mundo. 

Duración aproximada: 8 sesións. 

Contidos científicos: as danzas tradicionais en diferentes países do mundo. Obxectivos de 

aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): coñecer diferentes bailes e danzas populares 

e tradicionais. Traballar a estrutura espazo-temporal por medio do baile. Empregar 

diferentes tipos de pasos, saltos e desprazamentos na execución dos Bailes populares. 

Desenvolver a creatividade a través da invención de coreografías. 

Tema 4: primeiros auxilios. 

Duración aproximada: 2 sesións. 

Contidos científicos: primeiros auxilios e tratamento de accidentes e lesións deportivas. 

Protocolo PAS. Manexo de DESA. Actuación ante OVACE. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: Coñecer o protocolo de actuación ante situacións de 

emerxencia. Saber realizar con éxito unha RCP xunto co uso dun DESA. Distinguir a 

actuación axeitada ante os diferente tipos de lesións ou accidentes. 

 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): 

 Proba obxectiva de coñecementos final de trimestre: constará de varias preguntas 

tipo test, resposta múltiple e preguntas abertas (70%). 

 Traballo colaborativo sobre contidos da materia: subido á aula virtual e podendo ser 

defendido en horario lectivo (30%). 

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 

CURSO: 1º BACHARELATO                                   AVALIACIÓN:PRIMEIRA                           
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA1:  

 

FILOSOFÍA: SENTIDO E HISTORIA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
  

CONTIDOS :  

Aproximación ao concepto de filosofía 

A filosofía e a súa historia 

A filosofía e as outras disciplinas 
- Sentido e necesidade da filosofía 

  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

O alumnado será quen de explicar a orixe da filosofía así como 
as diferencias cos mitos e os hitos principais na súa historia. Por 
outra banda, deberá coñecer as ramas principais da filosofía e a 
súa relación coa ciencia, a relixión e outras disciplinas. Por 
último sera capaz de argumentar acerca do sentido e a 
necesidade da filosofía. 

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 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

Definir en que consiste a filosofía e como se orixinou. (1’5 p) 

Distinguir a filosofía do saber mítico, da ciencia e da relixión. 
(1’5 p) 

Explicar cales son as principais ramas da filosofía e cal é o seu 
obxecto de estudio. (1p) 

Dar unha visión xeral dos principais movementos da historia da 
filosofía cos seus representantes.(1’5 p) 
Explicar o sentido e a necesidade da filosofía. (1p) 

 

TEMA 2: 

 

O PROBLEMA FILOSÓFICO DO COÑECEMENTO 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
  

CONTIDOS  :  

A teoría do coñecemento. 

A verdade. 

Os límites do coñecemento. 
 

  
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

O alumnado será capaz de entender que é a epistemoloxía como 
         rama fundamental da filosofía. 

Coñecer as diferentes orixes do coñecemento e distinguir entre opinión, 
         crenza e coñecemento. 

Diferenciar entre coñecemento teórico e práctico. 

Distinguir e entender os criterios de verdade, así como as 



        diferentes concepcións da mesma. 

Saber as distintas teorías filosóficas sobre os límites do coñecemento. 

Consecución axeitada á súa madurez 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. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

Definir a epistemoloxía e o seu obxecto. (0’5p) 

Definir e distinguir con exemplos entre opinión, crenza e coñecemento (1p) 

Distinguir entre coñecemento teórico e práctico (0’5 p) 

Definir os criterios de verdade con exemplos e explicar a súa crítica (1 p) 

Explicar as diferentes concepcións filosóficas da verdade (2p) 

Facer un cadro das distintas actitudes filosóficas ante a posibilidade do coñecemento, 
cos seus representantes (2p) 

 

TEMA 3:  A FILOSOFÍA DA CIENCIA   
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
  

CONTIDOS :  

O coñecemento científico. 

O método científico. 

O optimismo científico e os seus límites. 
Ciencia, tecnoloxía e sociedade 

   
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

O alumnado será quen de explicar en que se diferencia o coñecemento  
   científico doutras clases de coñecemento como o coñecemento 

        ordinario. Tamén comprenderá e saberá exemplificar correctamente os 
        diversos métodos científicos de coñecemento así como as súas deficiencias. 

Por outra banda, adentrarase na comprensión das principais 
   críticas ao cientificismo e coñecerá as implicacións entre ciencia,  

         tecnoloxía e sociedade no mundo actual. 

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 capaci- 
           dade de emprendemento. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

Definir o coñecemento científico e distinguilo doutras clases de  
        coñecemento. (1’5 p) 

Distinguir entre o método inductivo, deductivo e hipotético- 
        deductivo. Exemplificalos e coñecer as súas deficiencias (2 p) 

Explicar en que consiste o optimismo científico e os seus límites. (1p) 

Dar unha visión xeral das principais implicacións entre ciencia, 
         tecnoloxía e sociedade.(1’5 p) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



B.-AVALIACIÓN 
  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

Exposicións  orais 
Asistencia atenta, bo comportamento e participación 

 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Primeira semana de decembro 
 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidades 1,2 e 3 
Constará de cinco a dez estándares de aprendizaxe básicos. 
Opcionalmente poderá poñerse algún comentario dun texto filosófico. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 
diario:    

20 %      

  Exame…….: 80 %         

 NOTA DE AVALIACIÓN: será a suma do acadado entre o 
exame e o traballo diario. Para aprobar é imprescindible 
obter 4 puntos como mínimo no exame. 

     

RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Despois da avaliación 

   O exercicio constará dun exame con cinco ou 
 máis estándares de aprendizaxe.    

NOTA 
FINAL:  

Será a nota da recuperación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  FISICA E QUÍMICA 

 

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

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:        AS SUBSTANCIAS E A SÚA IDENTIFICACIÓN. 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 

CONTIDOS  : 1--Leis ponderais. 3.- Teoría atómica de Dalton. 4.- Leis volumétricas dos 

gases. 

5.- A magnitude cantidade de substancia: masa átómica, masa molecular, mol. Volumen 

molar. 

6.- Fórmulas químicas. 7.- Composición centesimal 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

1. Coñecer  a  teoría  atómica  de  Dalton  así  como  as  leis  básicas  asociadas  ó  seu 

establecemento. 

2. Coñecer as partículas elementais da materia e diferenciar os tipos de agrupacións 

que poden darse. 

3. Calcular masas atómicas e moleculares, comprendendo o significado da relatividade 

das mesmas. 

4. Coñecer, comprender e utilizar axeitadamente os conceptos de mol dunha substancia 

e volume molar dunha substancia gasosa. 

5.        Determinar a fórmula empírica e molecular dunha substancia.    . 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

 

1.1. Diferencia entre substancias químicas ou mesturas e elementos e compuestos que 

se encontren no  entorno cotidiá.. 

1.2.   Xustifica a teoría atómica de Dalton e a discontinuidade da materia a partir das leis 

fundamentais da Química exemplificándoo con reaccions. 

2.1.   Coñece as partículas elementais da materia e explica con exemplos distintos tipos de 

agrupacións. 

3.1.   Calcula masas atómicas e moleculares 



4.1.    Utiliza o concepto de mol e volumen molar e aplícao a exercicios prácticos.. 

5.1.  Escribe as posibles fórmulas dun composto (molecular, empírica desenvolvida) 

a partires da súa composición centesimal 

 

TEMA 2. LEIS DOS GASES 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 DÍAS 

 

CONTIDOS.  Os  estados  de  agregación  da  matería.  2.-  Leis  dos  gases  ideais.  3.-

Ecuación  de  estado  dos  gases ideales.3.-Mestura  de  gases:  Lei  de  Dalton  das  

presións  parciais.  4.-  Composición  volumétrica  dunha  mestura degases. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1.. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacions entre a presión, 

volumen e a temperatura. 

 

2. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar 

formulas moleculares  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1-1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de 

estado dos gases ideais. 

1.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacions da hipótese do gas ideal. 

1.3. Determina presions totais e parciais dos gases dunha mestura relacionando a presión 

total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais. 

2.1. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición 

centesimal aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

 

TEMA 3.DISOLUCIÓNS. 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 DÍAS 

CONTIDOS.1.Disolucións.2. Unidades  para expresar  a   concentración  das disolucións. 

3.Solubilidade. 

4.Propiedades coligativas. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha concentración 

dada e expresala en cualquera das formas establecidas. 

2. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o disolvente 

puro. 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO 

1.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. 

Describe o procedemento de preparación no laboratorio, de disoluciones dunha 

concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de solutos en 

estado sólido como a partir de outra de concentración coñecida. 

 

2.1. Interpreta a variación das temperaturas de fusión e  ebullición dun líquido ao que se lle 

engade un soluto relacionándoo con algún proceso de interés do noso entorno 

 

2.2Utiliza  o  concepto  de  presión  osmótica  para  describir  o  paso  de  ións  a  través  

dunha  membrana semipermeable. 

 

2.3 Realiza cálculos de variacións de temperaturas de fusión e ebullición ao engadir un 

soluto a   un disolvente puro. 

 

TEMA4. INTRODUCCIÓN ÁS REACCIÓNS QUÍMICAS. ESTEQUIÓMETRÍA 

 

TEMPO ESTIMADO: 10 DÍAS 

CONTIDOS.1.-Cambios químicos.2 Axuste dunha ecuación química. 3 Significado dos 

coeficientes estequiométricos. 4 Cálculos estequiométricos.5. Cálculos con volumes de 

gases.6. Reactivo limitante.7. Rendemento dunha reacción química 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1.Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha  reacción química 

dada. 

2.  Interpretar  as  reaccións  químicas  e  resolver  problemas  nos  que  interveñan  

reactivos  limitantes, reactivos impuros  cuxo rendemento non sexa completo. 

3. Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de diferentes compostos 

inorgánicos relacionados con procesos industriais. 

4. Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos materiais 

con aplicacións que melloren a calidade de vida. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

.1.1 Escribe e axusta ecuacións químicas sinsxelas de distinto tipo (neutralización, 

oxidación, síntesis) e de interés bioquímico ou industrial 

 

1.2 Interpreta unha ecuación química en términos de cantidade de materia, masa, número 

de partículas ou volume para realizar cálculos estequiométricos na mesma. 



 

.2.1 Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa a 

distintas reaccións. 

 

2.2. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado sólido, 

líquido ou gaseoso, ou en disolución en presencia dun reactivo limitante ou un reactivo 

impuro 

 

2.3. Considera o rendemento dunha reacción  na realización de cálculos estequiométricos. 

 

3.1Describe o  proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor engadido, 

analizando  o seu interese industrial 

 

B.-AVALIACIÓN 

 

 

 

 

Terase en conta o traballo diario, saídas voluntarias ao encerado,participación,traballo no 

laboratorio. 

 

 

 

EXAMEN 1: 

 

DATA APROXIMADA:                Entre o 23 e 27 de outubro 

 

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

 

As unidades dadas ata esa data. TEMA 1, TEMA2 e o que se dea do TEMA 3 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMEN 2: 

 

DATA APROXIMADA:                Entre o 11 e 15 de decembro  

CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

 

As unidades restantes. TEMA 3 e TEMA 4 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

NOTA DE COÑECEMENTOS: 

 

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:  A partires dunha nota media de 4,25 na avaliación, 

terase en conta o traballo feito polo alumno nas actividades cotidiáns e no laboratorio para 

redondeo da nota. 

 

EXAMES. Dous exames por avaliación de problemas e cuestión razoadas enfocados a 

conseguiros 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 non sexa inferior a 2. A partires dunha media de 4,25, o traballo diario fai que a 

avaliación se aprobe ou non. 

RECUPERACIÓN: 

 

Mediante un examen : 

 

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 una suspensa se a nota é de 4 . A nota da 3ª 

avaliación que se pon no boletín coincide coa nota final.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                      MATERIA : FRANCÉS 1º IDIOMA 
 

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

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: Unité 0:Le français et moi 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 clases 
  

 CONTIDOS  :  
. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Los artículos. 
Los determinantes. 
El masculino y el femenino de los sustantivos. 
 El plural. 
Los pronombres y adjetivos posesivos 
Las preposiciones 
Los pronombres de relativo. 
Verbos en presente 
 
Patrones sonoros y ortografía 
ignos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 La historia de la Francofonía. 
 Los Juegos de la Francofonía 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: 
Patrones sintácticos y discursivos 
Los artículos. 
Los determinantes. 
El masculino y el femenino de los sustantivos. 
 El plural. 
Los pronombres y adjetivos posesivos 
Las preposiciones 
Los pronombres de relativo. 
Verbos en presente 
 
Patrones sonoros y ortografía 
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación.  
 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Reconocer léxico oral de uso común  relativo a asuntos cotidianos y a temas generales. 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos 
concretos de temas generales. 
- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos con la corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Se desenvolve adecuadamente en situación cotiás ( oral e escrito) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



TEMA 2: UNIDAD 1 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 CLASES 
 

 CONTIDOS  :  
 
-Patrones sintácticos y discursivos 
Pasado compuesto e imperfecto 
 Pasado reciente 
 La duración 
 Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, personne, aucun 
 Los verbos dire, courir y mourir 
 
Léxico de uso frecuente 
El cuerpo humano 
Las enfermedades 
Los remedios y los medicamentos 
Los accidentes 
Las catástrofes naturales 
 
Patrones sonoros 
La e caduca o inestable [ə] 
Distinguir pasado compuesto e imperfecto 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Actividades físicas para los adolescentes 
Los servicios de emergencia en Francia  
El francés fuera de Francia 
 

CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
Pasado compuesto e imperfecto 
 Pasado reciente 
 La duración 
 Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, personne, aucun 
 Los verbos dire, courir y mourir 
 
Léxico de uso frecuente 
El cuerpo humano 
Las enfermedades 
Los remedios y los medicamentos 
Los accidentes 
Las catástrofes naturales 
 
Patrones sonoros 
La e caduca o inestable [ə] 
Distinguir pasado compuesto e imperfecto 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 - Escribir textos sobre temas de interés  
-Recnoocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. 
-Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita.  
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales,  utilizando adecuadamente las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente. 
 

 

 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
- Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 
- Participa adecuadamente en conversaciones, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe  hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos.  
-Produce textos escritos con estructuras sintácticas de uso frecuente sobre temas académicos, 
ocupacionales, o menos habituales, describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

. 

 

TEMA 3: UNIDAD 2: Faire ses études à l’étranger 
 

 DURACIÓN APROXIMADA:6 clases 
  

 CONTIDOS  :  
 
-Patrones sintácticos y discursivos 
Pronombres demostrativos neutros 
Futuro simple 
 Situar en el tiempo 
Moi aussi/non plus – Moi non/si 
Verbos impersonales 
 Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 
 
-Léxico de uso frecuente 
El colegio. 
Las formalidades para viajar al extranjero. 
 El tiempo atmosférico 
 
-Patrones sonoros 
Los sonidos [il] / [ij] 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
El sistema escolar francés 
Los estudios en el extranjero 
Los trámites para viajar al extranjero 
 

CONTIDOS MÍNIMOS:  
 
Patrones sintácticos y discursivos 
Pronombres demostrativos neutros 
Futuro simple 
 Situar en el tiempo 
Moi aussi/non plus – Moi non/si 
Verbos impersonales 
 Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 
 
-Léxico de uso frecuente 
El colegio. 
Las formalidades para viajar al extranjero. 
 El tiempo atmosférico 
 
-Patrones sonoros 
Los sonidos [il] / [ij] 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
El sistema escolar francés 
Los estudios en el extranjero 
Los trámites para viajar al extranjero 

 



 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 
generales 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados. 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos. 
- Mostrar un buen control, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados para organizar el discurso.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
- Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados. 
- Participa adecuadamente en conversaciones sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos. 
- Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante en textos  claramente 
estructurados. 
-Produce textos escritos utilizando vocabulario frecuente y estructuras sintácticas comunes. 
 
 
 

TEMA 4 UNIDADE 3:L’info:où la trouver? 
 
DURACIÓN APROXIMADA:6 clases 
 
 
CONTIDOS: 
 
-Patrones sintácticos y discursivos 
 El condicional presente. 
 La frase exclamativa. 
 Pronombres de relativo dont y où. 
 El adjetivo y el pronombre indefinido autre. 
 Nominalización. 
  Los verbos conclure y résoudre 
 
-Léxico de uso frecuente 
 Los medios de comunicación. 
 La televisión. 
 El periódico.  
 Las interjecciones y las exclamaciones. 
 
-Patrones sonoros 
La h muda y la h aspirada 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Los principales diarios franceses. 
Georges Perec. 
Los pregoneros 
La estructura de un artículo de periódico 
La Unión Europea 

 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 El condicional presente. 
 La frase exclamativa. 
 Pronombres de relativo dont y où. 
 El adjetivo y el pronombre indefinido autre. 



 Nominalización. 
  Los verbos conclure y résoudre 
 
-Léxico de uso frecuente 
 Los medios de comunicación. 
 La televisión. 
 El periódico.  
 Las interjecciones y las exclamaciones. 
 
-Patrones sonoros 
La h muda y la h aspirada 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Los principales diarios franceses. 
Georges Perec. 
Los pregoneros 
La estructura de un artículo de periódico 
La Unión Europea 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 

-Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos. 
- Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones y se formulan hipótesis. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita. 
- Escribir, textos breves o de longitud media, sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales,  utilizando adecuadamente las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando 
un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter general como más específico.  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

-Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 
-. Participa adecuadamente en conversaciones sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos.  
- Comprende textos, en los que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias y se intercambian información, 
ideas y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
-. Escribe textos en los que da información  sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual  describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 5: UNIDADE 4: Environnement? Respect! 

 

DURACIÓN APROXIMADA:6 clases 
 
 
CONTIDOS: 
 
-Patrones sintácticos y discursivos 

El condicional pasado. 
El pasado pluscuamperfecto. 
El futuro anterior. 
Concordancia del participio pasado. 
Superlativo absoluto. 
 Superlativo relativo. 
 Los verbos battre y vivre. 
 
Léxico de uso frecuente 
Los animales de la granja. 
 
Los animales salvajes. 
El medio ambiente. 
Los espacios naturales. 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Países ecológicos. 
Especies animales en peligro. 
La organización WWF. 
 
-Patrones sonoros 
 La división en sílabas. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
El condicional pasado. 
El pasado pluscuamperfecto. 
El futuro anterior. 
Concordancia del participio pasado. 
Superlativo absoluto. 
 Superlativo relativo. 
 Los verbos battre y vivre. 
 
Léxico de uso frecuente 
Los animales de la granja. 
 
Los animales salvajes. 
El medio ambiente. 
Los espacios naturales. 
 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Países ecológicos. 
Especies animales en peligro. 
La organización WWF. 
 
-Patrones sonoros 
 La división en sílabas. 
 
 

 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
-Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos. 
- Producir textos  tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro formal,  en los que se intercambian información, ideas y opiniones, y planes, y se 
formulan hipótesis. 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más específico. 
- Escribir textos  de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales,  utilizando  las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más específico.  
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
- Comprende, en una conversación explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones, 

sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos.  
- Participa adecuadamente en conversaciones, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa y justifica opiniones y puntos de vista; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos.  
-. Comprende textos,en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones 
y sentimientos; se narran hechos y experiencias,  y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de 
su interés. 
- Escribe  textos en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma 
lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos.  
 

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. 
- Escuchas cada 15 días 
- Una redacción por semana  

 

 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 : FRANCÉS2º IDIOMA 
 
CURSO: 1.º  BAC            AVALIACIÓN:1ª                    ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 
1: 

Unidade 0. Bienvenue 

 DURACIÓN APROXIMADA:3 clases  
 

 CONTIDOS  :  
 
-As cores. -O alfabeto. - Os sons en francés. -A clase. 
-Aspectos socioculturais e sociolingüísticos -Francia. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
-As cores. -O alfabeto. - Os sons en francés. -A clase. 
-Aspectos socioculturais e sociolingüísticos -Francia. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 
-Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información opinións breves, 
sinxelas e concretas, en situacións habituais e cotiás. 

-Pronunciar e entoar de maneira o bastante comprensible 

-Incorporar á producióndo texto oral monolóxico ou dialóxico os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e convencións 
sociais, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES 

-Pronuncia con corrección 

-Describe os obxetos da clase con pronunciación o bastante comprensible 

 

 
 
 
 
 
 

 



TEMA 2: Unidade 1: Bonjour ,ça va? 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 clases 
 

 CONTIDOS  : 
 
-Patróns sintácticos e discursivos 
Pronomes persoais. -Artigos definidos. -Artigos indefinidos. -Formación do feminino: regra xeral. -
Formación do plural -Os adxectivos posesivos -Être e avoir 
-Léxico 
Países e nacionalidades. -Días da semana. -Meses. -Números do 0 ao 69. -Familia. -Animais 
domésticos. 
-Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
Tu / Vous. -O instituto en Francia. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
-Patróns sintácticos e discursivos 
Pronomes persoais. -Artigos definidos. -Artigos indefinidos. -Formación do feminino: regra xeral. -
Formación do plural: regra xeral -Os adxectivos posesivos -Être e avoir 
-Léxico 
Países e nacionalidades. -Días da semana. -Meses. -Números do 0 ao 69. -Familia. -Animais 
domésticos. 
-Patróns sonoros 
Artigos le / les. -Artigos un / une 
  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Mostrar un bo control sobre estruturas sintácticas e discursivas de uso máis común na 
comunicación oral, seleccionando entre elas as máis apropiadas en función do propósito 
comunicativo, do contido da mensaxe e do interlocutor. 

-Coñecer e utilizar o léxico oral de uso máis común relativo a asuntos cotiáns e a aspectos 
concretos. e un repertorio limitado de expresións de uso frecuente na comunicación oral. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

-Comprende textos, nos que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, e pode intercámbiar información e opinións sobre aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 

-Escribe textos, nos que describe experiencias e sentimentos. Pode  intercambiar información e 
opinións sobre temas concretos.  

 

 
 

 
TEMA 3: Unidade 2:Qui est-ce? 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 5 clases 

 
 CONTIDOS  :  

 
-Patróns sintácticos e discursivos 
Formación do feminino (2). -A frase interrogativa. -Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est-ce ? -A frase negativa. -Verbos do primeiro grupo. -C’est / Il est. -Os verbos aller e venir. 
-Léxico 
Profesións. -Obxectos. -Ficha de identidade. 
-Patróns sonoros 
A liaison -A elisión. -Entoación ascendente e descendente. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
-Patróns sintácticos e discursivos 
Formación do feminino (2). -A frase interrogativa. -Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est-ce ? -A frase negativa. -Verbos do primeiro grupo. -C’est / Il est. -Os verbos aller e venir. 
-Léxico 
Profesións. -Obxectos. -Ficha de identidade. 
-Patróns sonoros 
A liaison -A elisión. -Entoación ascendente e descendente 



 
 
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. 

-Coñecer e utilizar o léxico oral de uso máis común relativo a asuntos cotiáns e a aspectos 
concretos de temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións de uso frecuente na comunicación oral. 

-Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible. 

- Escribir textos de estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos cotiáns ou temas 
de interese persoal 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. 

- Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual sobre aspectos concretos 
de temas do seu interese. 

-Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe experiencias de interese 
persoal ou educativo. 

 

 

TEMA 4: Unidade 3: Il est comment? 

CONTIDOS : 

-Patróns sintácticos e discursivos 
 
A formación do feminino (3). 
 
Os artigos contractos. 
 
Pronomes persoais tónicos. 
 
O pronome on = nous. 
 
Os pronomes interrogativos. 
 
Os números. 
 
As preposicións de lugar. 
 
Verbos en –ir (segundo grupo). 
 
O verbo faire 
. 
-Léxico 
O aspecto físico. 
 
O carácter. 
 
As preposicións de lugar (1). 
 
Os números a partir de 70. 
 
-patróns sonoros 
 
Sons [ə] / [e] 
 
- Patróns sonoros e ortografía 



 
Signos de puntuación: sinal de interrogación, de exclamación e puntos suspensivos. 
 
-Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Francia como destino turístico. 
 
Os números de teléfono en Francia. 
 
Monsieur, Madame, Mademoiselle. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
Patróns sintácticos e discursivos 
 
A formación do feminino (3). 
 
Os artigos contractos. 
 
Pronomes persoais tónicos. 
 
O pronome on = nous. 
 
Os pronomes interrogativos. 
 
Os números. 
 
As preposicións de lugar. 
 
Verbos en –ir (segundo grupo). 
 
O verbo faire 
. 
-Léxico 
O aspecto físico. 
 
O carácter. 
 
As preposicións de lugar (1). 
 
Os números a partir de 70. 
 
-patróns sonoros 
 
Sons [ə] / [e] 
 
- Patróns sonoros e ortografía 
 
Signos de puntuación: sinal de interrogación, de exclamación e puntos suspensivos. 
 
-Aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 
Francia como destino turístico. 
 
Os números de teléfono en Francia. 
 
Monsieur, Madame, Mademoiselle. 
 
 
 
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. 



- Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros 
medios técnicos, en termos sinxelos. 
- Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en textos 
que conteñan estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común 
- Escribir, textos de estrutura clara, breves ou de extensión media, sobre asuntos cotiáns ou 
temas de interese persoal ou educativo, , 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, 
- Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual 
-. Identifica a información máis importante en textos breves e ben estruturados e que traten de 
temas xerais ou coñecidos.  
-. Escribe,  informes breves e sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema, facendo 
breves descricións e narrando acontecementos.  
 
 
TEMA 5: 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.  

 

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. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

                                                     GREGO I  

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

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 0: Ὁ ἀλφάβητος  

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións  

 CONTIDOS: B2.3 Caracteres do alfabeto grego. B2.4 Clasificación dos fonemas: 
Pronuncia B2.6 Signos diacríticos e de puntuación  B2.2 Orixe e evolución do alfabeto 
grego. B1.2 Familias lingüísticas. O ide. B1.3 A lingua grega: do micénico ao grego 
moderno. B1.4 Dialectos. 
 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B2.3 B2.6 B2.2 B1.2 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8B2.4 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Identifica grafema e pronuncia: le e 
escribe correctamente. Distingue vogais, ditongos e consoantes. Identifica signos 
diacríticos e de puntuación. Coñece a orixe do alfabeto. Explica outros alfabetos a partir 
do grego. Sabe a filiación ide. do grego e do latín. Sabe que o Lineal B é un silabario 
anterior ao alfabeto. Ordena cronoloxicamente as estapas da historia da lingua. Sabe da 
existencia da fragmentacion dialectal e da preminencia do xónico-ático. 
 

TEMA 1 :  Ὁ Δικαιόπολις (α/β) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 

 CONTIDOS  : B3.1 Grego, lingua flexiva. B3.3. Concepto de declinación e enunciado. 
B4.2 Concordancia.n 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 o marco xeográfico e a organización social. B6.6 Produción de textos propios en 
grego B1.1 Marco xeográfico B5.2 Organización social de Grecia. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B3.1 B3.2 B3.4 B4.3 B7.1  B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 B6.5 
B6.6 B6.7 B6.8 B1.1 B5.2 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Agrupa a partir do texto palabras da 
mesma flexión. Distingue palabras variables e invariables. Distingue N/Ac. sg. da 
declinación temática Concorda substativos e adxectivos de uso frecuente no tema. 
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 as preguntas de comprensión. Compón un texto 
inspirado no texto do tema. É capaz de localizar Atenas, Esparta, Creta, etc. Coñece os 
criterios da división social. 
 

TEMA 2: Ὁ Ξανθίας (α/β) 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesións 

 CONTIDOS : B3.5 Sistema verbal. Verbos temáticos e atemáticos: presente indicativo e 
imperativo sg. B4.1 Casos gregos 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 os períodos históricos e a escravitude B6.6 Produción de textos propios en 
grego B5.1 Períodos da historia de Grecia B5.2 Organización social de Grecia. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B3.6 B4.1 B4.2 B7.1 B6.1 B6.2  B6.3 B6.4 B6.5 B6.6 
B6.7 B6.8 B5.1 B5.2 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Distingue o sg. do persente de indicativo 
e imperativo activos. Coñece as funcións das palabras e asóciaas cos casos. 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. Compón un texto inspirado 
no texto do tema. Ordena os períodos históricos nun eixo cronolóxico. Redacta un 
resumo sobre a situación dos escravos gregos.  
 

TEMA 3: Ὁ ἄροτος (α/β) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 sesións 

 CONTIDOS: B3.5 Sistema verbal. Verbos temáticos e atemáticos: presente indicativo e 
imperativo pl. B4.6 Construcións de infinitivo B4.1 Casos gregos (2ª declinación) 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 a organización 
política B6.6 Produción de textos propios en grego B5.2 Organización  política de Grecia. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B3.6 B4.7 B4.1 B4.2 B7.1 B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 B6.5 B6.6 
B6.7 B6.8 B5.2 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Distingue o singular do pl. do persente de 
indicativo e imperativo activos. Recoñece o infinitivo de presente activoCoñece a 2ª 
declinación en sg. e pl. e os artigo masculino e neutro. Deduce o significado a partir do 
contexto e das imaxesAnaliza intuitivamente o textoCompleta ocos en frases gregas do 
texto. Distingue na oración suxeito, verbo, atributo e complemento directo. Contesta ás 
preguntas de comprensión. Compón un texto inspirado no texto do tema. Sabe os 
elementos claves da democracia grega.  

 
 

TEMA 4: Πρὸς τῇ κρήνῃ (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. B4.1 Casos gregos (1ª declinación) B4.1 

Casos gregos (1ª declinación: masculinos) B4.1 Casos gregos (adxectivos da 1ª e 2ª 

declinacións e irregulares) 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 as mulleres B6.6 Produción de textos propios en grego B5.3 A familia: a muller. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B3.6 B4.1 B4.2 B7.1 B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 B6.5 B6.6 B6.7 
B6.8 B5.3 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Recoñece as formas verbais do presente 
activo e clasifíacaos. Coñece a 1ª declinación en sg. e pl. e o artigo feminino. Coñece os 
masculinos da 1ª declinación en sg. e pl. Coñece os adxectivos regulares e irregulares 
da 1ª e 2ª declinación. 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. 
Compón un texto inspirado no texto do tema. Coñece a situación da muller na familia e 
na sociedade. 
 
 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

de caderno nin tarefas.  

   

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

Sen recuperación. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Tanto os controis dos temas como o exame de avaliación terán a mesma estrutura: tradución 7, puntos: 

frases e textos moi semellantes aos do tema. Gramática, 1 punto: sobre palabras do tema: declina, 

conxuga, cambia de número… Etimoloxías, 1 punto: helenismos de palabras vistas no tema e relacionar 

palabras en galego côas gregas, tamén vistas e estudadas no tema. Cultura 1 punto: pregunta de teoria 

sobre o tema de cultura. 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:  

Media dos controis que fará media cos exames de avaliación. 

     

 NOTA DE AVALIACIÓN: 

Media dos controis que fará media cos exames de avaliación 

     

 

RECUPERACIÓN: 

  x Sen exame   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO  
CURSO:1º BACH                AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-2018 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A Europa do Antigo Réximen 
 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días. 
 CONTIDOS  :  
-As bases do Antigo Réxime-Poder político e relación internacionais na Europa do século 
XVII. Estudo dun caso; O parlamentarismo inglés.Transformacións económicas e sociais no 
século XVIII. A Ilustración: novas ideas fronte ao Antigo Réxime.- O nacemento dunha 
nación: Estados Unidos de América. . Manifestacións artísticas do momento 
 
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
- Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de 
diagramas 
-Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedad. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as 
características esenciais do sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as 
transformacións necesarias para logralo. 
- Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 
- Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis 
destacadas. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  
- Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 
-Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 
- Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociais e culturais 
- Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo Réxime. 
- Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a poboación e a 
sociedade. 
- Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século XVIII 
- Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos do século 
XIX.ribe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes históricas. 
- Establece as semellanzas e AS diferenzas entre as ideas da Ilustración e o Liberalismo de 
comezos do século XIX. 
- Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en que interveñen. 
- Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 
 
TEMA 2:  A Nova Era Industrial 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 
CONTIDOS: 
- Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible (económicos, sociais e 
ideolóxicos). Revolución ou revolucións industriais: características. Transformacións 
técnicas e novas fontes de enerxía. . Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso 
de industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización extraeuropea. 
Industrialización española e galega. . Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, 
agricultura, poboación (migracións e novo concepto de cidade). 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 
- Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias sociais 



- Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e 
establecer as rexións onde se produce ese avance. 
- Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
- Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 
- Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial 
- Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 
- Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. 
- Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial dos 
primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 
- Debate en torno ao éxito ou o fracaso da industrialización en España e en Galicia. 
- Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 
- Describe a partir dun plano a cidade industrial británica. 
- Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do século XIX. 
- Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles. 
TEMA 3:A crise do Antigo Réxime. Os  Movementos liberais e nacionais ( 1789-1871) 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 
CONTIDOS: 
. Crise do Antigo Réxime: visión global. B3.2. Nacemento dos EEUU. . Revolución Francesa 
de 1789: aspectos políticos e sociais.. Imperio Napoleónico. O Congreso de Viena e o 
Absolutismo. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso español. . O 
Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo 
e o romanticismo. Independencia das colonias hispano-americanas. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza 
a primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e 
encadrándoos en cada variable analizada. 
. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e 
establecer as causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 
.  Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, 
incluíndo cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 
. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 
. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do 
absolutismo, e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 
. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e 
o seu desenvolvemento. 
. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a 
partir da análise de fontes gráficas. 
. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 
. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 
. Explica esquemáticamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 
. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. 
. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas coas 
súas consecuencias. 
. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848.Viena, e 
relaciónaas coas súas consecuencias. 
. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes gráficas. 



. Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo,  e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 
 . Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias hispanoamericanas 
ao comezo do século XIX. 
 
Tema 4: Os  Orixes do Movemento Obreiro( 1800-1914) 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
CONTIDOS: 
 O nacemento dunha nova sociedade de clases..A condición dos obreiros no século XIX.As 
alternativas socialista e anarquista. As primeiras organizacións obreiras ( 1830-1875). A 
Primeira Internacional. A evolución do movemento obreiro( 1875-1914). 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
– Analizar as condicións de vida do proletariado ao século XIX, e comparalas co estilo 
de vida da burguesía industrial e das novas clases dirixentes. 
– Recoñecer as causas da conflitividade laboral do movemento obreiro e o xurdimento 
das primeiras formas de asociacionismo e de sindicalismo. 
– Explicar as características de movementos como o ludismo e o cartismo, e saber 
contextualizalos no espazo e no tempo. 
– Entender os postulados teóricos do socialismo utópico.  
– Describir as relacións entre a burguesía liberal e o movemento obreiro xurdidos das 
revolucións de 1848 
– Coñecer as bases da teoría marxista, as súas obras e os seus principais defensores. 
– Valorar os elementos de crítica social do anarquismo e a liña de actuación dos 
movementos anarquistas ao longo do século XIX. 
– Explicar as causas que provocaron a creación da Primeira Internacional.  
– Analizar as causas que trouxeron ao nacemento do sindicalismo de masas e á 
formación dos partidos socialistas durante o último terzo do século XIX. 
– Saber como evolucionou o anarquismo a finais do século XIX, prestándolle unha 
atención especial ao proceso de configuración da anarcosindicalismo.  
– Comparar os postulados defendidos polas diferentes correntes ideolóxicas socialistas 
de finais de século mediante a análise e comentario de textos históricos.  
– Entender o papel da Segunda Internacional na evolución do socialismo.  
– Establece as características propias da pintura, a escultura do Realismo  
– Realizar traballos de grupo e participar en discusións e debates cunha actitude 
contrutiva, crítica e tolerante. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
 
.  Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira 
do   século XIX. 
.  Establecer as características propias da pintura, escultura do Realismo a través de fontes 
gráficas. 
. Distingue Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 
.Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 
 
TEMA 5: A Dominación Europea do Mundo( 1870-1914) 
DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 
CONTIDOS: 
.Un novo marco económico: A Segunda Revolución Industrial.Aumento do comercio. 
Crecemento demográfico e migracións..Os novos métodos de Produción: Taylorismo e 
Fordismo..Formación dos Imperios Coloniais. Organización dos Imperios Coloniais. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias sociais. 



.. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do 
século XIX, e establecer as súas consecuencias. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial. 
. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 
.  Analiza con sentido crítico o taylorismo e o fordismo. 
. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da 
segunda metade do século XIX. 
. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

 
  
  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis,exposicions…. A no 
realización das tarefas encomendadas se penalizará con ata 1 punto menos. 
A práctica diaria garantiza a adquisición das habilidades imprescindibles da asignatura. 
Estes negativos poderanse recuperar  con traballos, comentarios de gráficos etc. En 
definitiva con un traballo que signifique actividade a maiores da dinámica diaria do grupo. 
 
 
A mala presentación, e as faltas ortográficas poden baixar ata 1 punto. 
 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: 23 - 27   de outubro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Temas: 1,2 
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: 11 - 15 decembro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 
Temas 3,4 e 5       
    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 6 liñas.  2 puntos. 
 
         
     
  
 
 
 
 
 
        
     



 
       
   
       
  Traballo diario:    20 %      
  Exames…….: 80 %      
       
  Coñecementos: O 20% do control do traballo farase da seguinte forma: 
10% exposición dun traballo oralmente en clase. 10% realización das tarefas diarias en 
clase e na casa. 
 

que fará media coas outras avaliacións, tomarase a mais alta, a da avaliación ou a da 
recuperación.  Se é non presentado a nota da recuperación será 0.     
    

 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. 
 
 
 

                                                    INGLES 

CURSO:  BACH.                                 ANO ACADÉMICO:17-18 

BOOK TRENDS 1 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Tech Time 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS  :Vocabulario relativo a tecnoloxia, phrasal verbs, adverbs,presente y pasado, 

audios ,lecturas redacciones y expresión oral siguiendo las pautas del libro. 

 

TEMA 2  Crime Stories 

DURACIÓN APROXIMADA:15 DIAS 

CONTIDOS:Vocabulario relativo al crimen e os medios de comunicación, outros adverbios de 

frecuencia, phrases with want,tempos perfectos,audios e lecturas relacionadas,redaccións e 

expresión oral seguindo as pautas do libro 

TEMA 3 It's a thrill! 

DURACION APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: Adxectivos -ing,-ed, Gerund and infinitive, vocabulario relativo a la aventura y X 

sports,futuro en todas as suas variantes, audios, lecturas, redacciones y expresión oral seguindo as 

pautas do libro. 

1ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE: @ alumn@ coñece e usa adecuadamente o vocabulario das 

unidades,usa as estructuras gramaticais estudadas  de xeito oral e por escrito , fai redaccións e 

descripcións de un roubo, un blog de viaxe, e correspondencia informal. Comprende os textos escritos e 

pode contestar a preguntas sobre eles asi como facer resumos. 



 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, exposicions orais, amosar interes e participar nas 

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusión dun libro de lectura adaptada queda 

a criterio de cada profesor. 

 EXAMES:Maximo dous por avaliación 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Octubre aprox. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

       Unidades 1 e 2 aprox. 

Listening 10% 

Reading 15% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 25% 

Speaking 20% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro – principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidades 1  2  e  3 

Segue a mesma estructura que o anterior. 

          

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:@ alumn@ debe acadar un mínimo dun 30% en todos e cada un dos 

apartados. En caso de non superar a avaliación poderá recuperala superando a seguinte dado a 

continuidade da materia 

 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  Sen exame  

 

 



                                                             LATÍN-I  

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

 

A.-PROGRAMA 
  

 DURACIÓN APROXIMADA: 57 días 

 CONTIDOS  :  

Bloque 1: O latín, orixe das linguas romances. 1.Marco xeográfico da lingua. O 

indoeuropeo/2. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas./3. Linguas de España: 

linguas romaneces e non romances./4.Orixe, evolución e etapas do latín. O latín culto. O 

latín vulgar.  A evolución do latín ás linguas romances. Palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos./5. Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do 

latín ó galego e ó castelán.  

Bloque 2: Sistema da lingua latina: elementos básicos. 1. Orixes da escritura. Sistemas 

de escritura. 2. Orixe e evolución do alfabeto latino. /3. Sons e letras do latín; pronuncia 

do latín. A acentuación.  

Bloque 3: Morfoloxía. Bloque 3. A. Conceptos previos. 1Formantes das palabras. 2. 

.Tipos ou clases de palabras (Partes da oración): variables e invariables. /3. Os 

accidentes gramaticais. Concepto de caso. Xénero, número. O sistema nominal. O 

verbo: tempo, modo, voz, número verbal, persoa verbal. O sistema verbal./4. Concepto 

de declinación e conxugación. O enunciado dos sustantivos, adxectivos e verbos latinos. 

5. O funcionamento da principais preposicións latinas.  

Bloque 3.B: Flexión nominal. 1. Os substantivos da 1ª e 2ª Declinacións. 2. Os 

adxectivos do 1º Tipo (2-1-2). 3. Os substantivos da 3ª Declinación (e os seus sub-tipos). 

4. Os adxectivos da 3ª Declinación (e os seus sub-tipos). 5. Os substantivos da 4ª 

Declinación. 6. Os substantivos da 5ª Declinación.  

Bloque 3.C.: Flexión verbal. 1. O Presente de Indicativo das 4 conxugacións regulares e 

do verbo SUM. /2. O Pretérito Imperfecto de Indicativo. /3. O Futuro Imperfecto de 

Indicativo./ 4. O Pretérito Perfecto de Indicativo./5. Introducción á formación da voz 

pasiva no sistema de presente.  

Bloque 4:  Sintaxe. 1. Elementos da oración. A orde de palabras en latín. 2. Os casos 

latinos e as súas función. A análise sintáctica. 3. A concordancia. 4. A oración simple: 

oracións atributivas e predicativas.  

Bloque 5: Roma, historia, cultura, arte e civilización. 1. Períodos da historia de Roma. A 

Monarquía. A República. O Imperio. 

Bloque 6: Textos.1. Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica. 2. Iniciación ás 

técnicas da traducción.  

Bloque 7: O Léxico. 1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de maior 

frecuencia. 2. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 3. Locucións latinas de uso 

actual.  

  



 

  ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

Bloque 1: O latín, orixe das linguas romances. 

1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 

delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos 

xeográficos, ciudades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 

histórica.  

1.2. Define o Indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, e 

delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión. 

1.3. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola súa 

orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas; clasifica as primeiras en familias 

lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.  

 

Bloque 2: Sistema da lingua latina: elementos básicos. 

2.1 Le con pronuncia e acentuación correctas (segundo o modelo de pronuncia 

erasmista e histórica) palabras, frases e textos latinos, sendo consciente doutras 

pronuncias históricas e identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de 

pronuncia.  

2.2 Coñece as letras do alfabeto latino e seu valor fonético.  

2.3 Sabe dividir en sílabas palabras latinas, e aplica ben as reglas de acentuación do 

latín. 

 

 

Bloque 3: Morfoloxía. Flexión nominal e verbal. 

3.1 Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

morfemas, e servíndose destes, identifica desinencias; explica o concepto de flexión, 

paradigma e enunciado.  

3.2- Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 

identificalas e define criterios para clasificalas.  

3.3 Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa categoría, 

explicando e ilustrando con exemplos as características que diferencian os conceptos de 

declinación e conxugación.  

3.4 Enuncia e declina correctamente sustantivos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Declinacións, e 

adxectivos do 1º e 2º Tipo. Recoñece susantivos e adxectivos a partir do seu enunciado 

e clasifícaos segunda a súa categoría e a súa declinación.  

3.5 Declina palabras (sustantivos e adxectivos) soltos, e sintagmas (de sustantivo e 

adxectivo) en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente.  

3.6 Coñece e identifica as 5 formas que componen o enunciado dos verbos de 

paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. Clasifica 



verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e describe os trazos polos 

que se recoñecen os modelos de flexión verbal. Sabe sacar as tres raíces do verbo a 

partir das 5 formas do enunciado estándar. Recoñece e sabe completar o enunciado do 

verbo irregular SUM. 

3.7 Conxuga o Presente de Indicativo, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Futuro 

Impefecto de Indicativo e Pret. Perf. Ind., Pret. Plusc. Ind. e Fut. Perf. Ind. en voz activa, 

tanto dos verbos regulares das 4 conxugacións como do verbo irregular SUM, aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

3.8 Explica o uso dos temas ou raíces verbais latinos, identificando correctamente as 

formas derivadas de cada un. 

3.9 Traduce correctamente ó galego e ó castelán formas verbais latinas,  e compara os 

tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.  

 

Bloque 4: Sintaxe. 

4.1 Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade graduada, 

identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión 

e explicando as función que realizan na oración. Traduce e interpreta correctamente de 

modo literal as frases e textos latinos correspondentes. 

4.2 Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e 

pronominal latina, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a 

forma axeitada de traducilos. 

4.3 Recoñece nos textos as regras da concordancia latina, e redacta en lingua latina 

pequenas frases, onde practica o seu uso. 

4.4 Compara e clasifica, analiza e traduce diversos tipos de oracións simples, e identifica 

e explica en cada caso as súas características.  

 

Bloque 5: Roma, historia, cultura, arte e civilización. 

5.1 Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a civilización romana, 

sinalando os distintos períodos dentro do mesmo.  

5.2 Distingue claramente as diferentes etapas da Historia de Roma, explicando os seus 

trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso dunhas a outras. Recoñece 

claramente a cronoloxía desas etapas.  

5.3 Pode elaborar eixos cronolóxicos nos que se representan fitos históricos relevantes, 

consultando diferentes fontes de información. 

Bloque 6: Textos. O traballo cos textos. 

6.1 Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de 

textos de dificultade graduada para efectuar correctamente a súa traducción ou 

retroversión.  

Bloque 7: Léxico. 

7.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 



palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 

7.2 Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  

7.3 Deduce o significado das palabras do galego e castelán a partir dos étimos latinos.  

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  1. Caderno da asignatura. 2. Pequenas probas orais  ou escritas. Estes instrumentos de control do 

traballo diario serán imporantes para comprobar o se se acadaron os estándares de aprendizaxe 

básicos que se sinalan para cada bloque, tema ou unidade.  

 EXAMES: 

  EXAME 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre o 30 de Outubro e o 10 de Novembro.  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    (Proba escrita, predominantemente de morfoloxía, aínda con parte de 

frases xa). Pronuncia do latín: división de palabras en sílabas e 

acentuación.. Casos e función. O verbo latino. Presente de Indicativo, 

Pret. Impf. Ind.. 1ª e 2ª declinación dos sustantivos; 3ª Declinación 

(Imps./paris.) Os Adxectivos do 1º Tipo. Etapas da Historia de Roma; 

formas de goberno, episodios máis relevantes. Vocabulario básico dado 

en clase. 

  EXAME 2:       

   DATA APROXIMADA: Entre o 11 e o 15 de Decembro.  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

   Proba escrita (con parte de morfoloxía e parte de frases). Os nomes da 3ª 

declinación. Os adxectivos do 2º Tipo (=da 3ª declinación). O Fut. Impf. 

Ind. Os nomes da 4ª e 5ª declinación. O Fut. Impf. Ind. dos verbos. O Pret. 

Perf. Ind., Pret. Plusc. Ind. e Fut. Perf. Ind. dos verbos regulares. . Etapas 

da Historia de Roma. Vocabulario básico dado en clase. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 % 

 

     



 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Os exames escritos de coñecemento controlarán o cumprimento dos 

estándares de aprendizaxe e calificaranse sobre 10. A nota final da 

avaliación será a media dos 2 exames da avaliación, que será unha media 

ponderada (con máis valor para o exame 2º). Para aprobar a avaliación 

deberase alcanzar unha media mínima do 4’80 entre os dous exames; e 

en todo caso, no segundo exame, non se poderá ter unha nota inferior a 

4, 80. 

O control de traballo de clase e as actitudes poderán subir ata 1 punto a 

nota media final de avaliación.  

 

RECUPERACIÓN: NON SE FARÁ UN EXAME DE RECUPERACIÓN. 

 
 
 

  x Sen exame  Se aproban a segunda avaliación, considerarase aprobada a primeira.  

   

NOTA 

1ªAv.         

Os exames escritos de coñecementos controlarán o cumprimento dos estándares de 

aprendizaxe e calificaranse sobre 10. A nota final da avaliación será a media dos 3 

exames da avaliación, que será unha media ponderada (con máis valor para o 

exame 2º  e sobre todo o 3º). Para aprobar a avaliación, no terceiro exame, non se 

poderá ter unha nota inferior a 4, 50. 

O control de traballo de clase e as actitudes poderán subir ata 1 punto a nota media 

final de avaliación. 

NOTA DA 

AVALIACIÓN 

FINAL 

 

Hai que advertir que, ó tratarse dunha asignatura lingüística non 

divisible en compartimentos estancos por avaliacións, a nota da 

Avaliación Final do curso será a media ponderada das tres 

avaliacións, de modo que terá un maior peso a nota da 3ª 

Avaliación. Hai que recordar que se se aproba a avaliación 

seguinte, recupérase a anterior. En caso de suspender a 3ª 

Avaliación, suspenderase a Avaliación Final. En todo caso, a nota 

da Avaliación Final non poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  

Dado que nos exames da 3ª Avaliación se demostrará o 

desempeño de competencias traballadas ó longo de todo o curso, 

aqueles alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas 

recuperaranas se aproban a 3ª Avaliación. Por suposto, a 

cualificación da terceira avaliación terá en conta as das avaliacións 

anteriores, de xeito que, se un alumno/a ten suspensas a 1ª e a 2ª 

Avaliacións, en caso de aprobar a 3ª, aprobará a Avaliación final, 

coa mesma nota obtida na 3º Avaliación.  En todo caso, repetimos, 

a nota da 3ª Avaliación non poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  

 

   



 

        

    

   

 

                                              LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

CURSO: 1º BACH                                   AVALIACIÓN: 1ª                      ANO ACADÉMICO:2017-2018 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE1: O aparello fonador e destrezas musicais: 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: 1.- Coñecemento do aparello fonador, os seus órganos, o seu 
funcionamento, a respiración, emisión, articulación, relaxación e afinación. E utilización 
da voz, individual ou colectivamente, partindo do coñecemento do aparello fonador, os 
seus órganos, o seu funcionamento, a respiración, emisión, articulación, relaxación e 
afinación. 2.-Interpretación vocal atendendo ás indicacións relativas á expresión, á 
dinámica, á agóxica, á articulación dos sons e aos seus ataques e á ornamentación 
musical. 3.-Entoación individual e colectiva de escalas, intervalos melódicos, 
harmónicos, de arpexos ou de acordes. 4.-Interiorización do pulso. 5.-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. 6.-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. 7.-Práctica de lectura de notas, sen clave, aténdose ao 
debuxo interválico. 8.-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 da notación musical e das normas de escritura melódica. O 
ámbito sonoro das claves e a súa relación entre si. 2.-Coñecemento do ritmo, compás, 
signos que modifican a duración, síncope, notas a contratempo, os grupos de valoración 
especial contidos nun e varios pulsos, etc. 3.-Coñecemento e comprensión das escalas, 
funcións tonais, intervalos, a tonalidade. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 23.-Coñecer e explicar a notación musical e as normas 

de escritura melódica, dunha forma teórica e práctica, e recoñecer nunha partitura os 

elementos da linguaxe musical. 29.- Coñecer e explicar o ámbito sonoro das claves e a 

súa relación entre sí, dunha forma teórica ou práctica, e recoñecer nunha partitura os 

elementos da linguaxe musical. 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. 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. 30.-Aplicar correctamente a 

terminoloxía propia da teoría musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B3-23.1.- Sabe, describe ou define a 

notación musical e as normas de escritura melódica, dunha forma teórica e práctica. 

23.2. Identifica os elementos da linguaxe musical. B3-29.1.- . Sabe, describe ou define o 

ámbito sonoro das claves e a súa relación entre sí, dunha forma teórica ou práctica. 

29.2. Identifica os elementos da linguaxe musical. 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.  B4. 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. B3-30.- 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. 

 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. 

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 

axietada 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. 

 

 

TEMA 4: 

 

 

UNIDADE 4: As tecnoloxías aplicadas ao son 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: 1.-Práctica dos sistemas de gravación, analóxica ou dixital, de 
procesamento de sons de comunicación MIDI en interpretacións ou creacións propias. 
2.-O uso da música con soporte electrónico en producións escénicas ou audiovisuais. 
3.-Realización de sonorizacións a través da improvisación, composición ou selección 
musical de textos ou de imaxes. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 45.-Crear pezas sonoras ou audiovisuais utilizando 

sistemas de reproducción e gravación de son. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B5-45.- Crea pezas sonoras ou 

audiovisuais utilizando sistemas de reproducción e gravación de son. 

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 no sistema tonal. 4-Interpretación 

memorizada de obras ou fragmentos musicais vocais adecuados ao nivel con ou sen 

acompañamento. 5-Achegamento aos procesos compositivos máis habituais. 6-

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. 34.- Improvisar ou 

compoñer e interpretar unha breve obra musical para unha melodía dada, que necesite a 



participación de varios executantes e incorporar movemento coreográfico, utilizando 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 co 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 for- ma 

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. B4-34.- Crea unha pequena obra musical utilizando os 

coñecementos musicais adquiridos. 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, 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 16 de Outubro ó 27 de Outubro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían parte das unidades 1, 2, 3 e 4 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 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3 e 4, 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 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2017 e 



entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2, 3 e 4. 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 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   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 22 de Novembro e o 5 

de Decembro de 2017 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 1ª avaliación, que se traducen en 2 
puntos. 

 Os exames valóranse cun 80% na nota da 1ª 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 1ª 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 precisión rítmica, 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 precisión rítmica, 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 precisión rítmica, 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 precisión rítmica, 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, precisión rítmica, lectura musical, 
interpretación vocal 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 8 e o 17 de Xaneiro 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 2º trimestre ou durante o 2º 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                               LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-18 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: La comunicación 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 1- Comunicación: definición y elementos del proceso comunicativo. 2- 

Lenguaje: definición, funciones. Lengua: definición. 3- Variedades de la lengua: 

diafásicas, diastráticas y diatópicas. 4- Norma: grupos consonánticos, reducción de 

vocales contiguas. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer el significado de definiciones básicas: 

comunicación, lenguaje, lengua. 2- Reconocer los rasgos propios de las diferentes 

tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes 

en relación con la intención comunicativa. 3- 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. 4- Reconocer la escritura correcta de palabras con grupos 

consonánticos que pueden reducirse o admitir dos posibilidades. 5- Reconocer los 

diversos usos sociales y funcionales de la lengua. 6- Comprender, interpretar y valorar 

diferentes procesos comunicativos orales. 7- Comprender y producir textos escritos 

adecuados a la intención y situación. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Identifica y explica los usos y valores 

de las distintas categorías gramaticales en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada. 2- Analiza los rasgos formales 

básicos de un texto, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de condicionantes de la situación comunicativa. 3- Reconoce las distintas 

variedades de la lengua. 4- Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 

el timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 5- 

Comprende el significado global de un texto. 

 

TEMA 2: La lenguas de España 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 1- Historia y evolución de las lenguas de España. 2- El español: sus 

orígenes, su expansión y su situación actual. 3- El español y sus variedades. Análisis de 

tres variantes del español: andaluz, español de Galicia y español de América. 4- La 

diversidad lingüística en España. Bilingüismo y diglosia. 5- Norma: seseo, ceceo, yeísmo. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer el origen y la evolución de las distintas 

lenguas de España y sus principales variedades dialectales, reconociendo y explicando 

sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país. 2- Reconocer y explicar las 

características de tres dialectos del español. 3- Identificar los fenómenos lingüísticos de 

seseo, ceceo y yeísmo de las distintas variedades dialectales. 4- Desarrollar por escrito 

un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 5- Sintetizar el contenido de textos expositivos 



y argumentativos de tema especializado discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 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- Explica, a partir de un texto, el origen y 

evolución de las lenguas de España, así como sus principales variedades dialectales y 

valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 2- Reconoce y 

explica la diversidad lingüística de España y los rasgos característicos en 

manifestaciones orales y escritas, valorándolo como parte del patrimonio cultural de 

nuestro país. 3- Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical. 4- Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa, empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 5- Comprende y sintetiza textos escritos 

de carácter especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica y 

cultural, identificando el tema y la estructura. 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 3: La palabra 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1- Sonidos de la lengua. 2- Estructura de las palabras. 3- Procedimientos de 

formación de palabras. 4- Significado y origen de las palabras. 

 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. 

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- Analiza 

los sonidos del idioma. 4- Analiza y comprende la estructura de las palabras en español. 

Conoce los principales procedimientos de formación de palabras. 5- Comprende el 

significado y origen de las palabras en castellano, señalando su procedencia. 

 

 

 



TEMA 4: La literatura: lengua, recursos y géneros 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 1- Lengua literaria: características básicas de la prosa y el verso. Métrica. 2- 

Recursos literarios. 3- Géneros literarios. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer las características básicas de la lengua 

literaria mediante textos significativos. 2- Analizar recursos y géneros literarios en 

fragmentos de las obras más representativas de la literatura española. 3- Leer y analizar 

fragmentos u obras completas significativas identificando sus características temáticas y 

formales. 4- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y desarrollar la autonomía 

lectora para mejorar y avanzar en el autoaprendizaje. 5- Exponer y responder a 

preguntas oralmente con rigor y claridad utilizando las técnicas de la exposición oral. 6- 

Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Lee e identifica fragmentos de las 

obras más importantes de autores de la literatura española. 2- Reconocer los rasgos 

propios de los diferentes géneros y subgéneros literarios. 3- Conocer e identificar los 

recursos métricos y literarios propios de cada género y subgénero. 4- Desarrolla por 

escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

 

TEMA 5: La poesía medieval oral. La poesía medieval culta 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Poesía lírica tradicional. 2- Poesía épica: Cantares de Gesta. 3- El Cantar 

de Mío Cid. 4- El romancero. 5- El mester de Clerecía: características. Gonzalo de 

Berceo. 6- Libro de Buen Amor. 7- Poesía cortesana: Marqués de Santillana, Juan de 

Mena. 8- Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender, interpretar y valorar la situación histórica, 

social y cultural de la Edad Media. 2- Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española de la Edad Media a través de la lectura y análisis de fragmentos 

y obras significativas. 3- Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas de la 

Edad Media identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor, y constatando la 

evolución histórica en temas y formas. 4- Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas de la Edad Media, detectando las ideas que manifiestan la relación de estos 

con su contexto histórico, artístico y cultural. 5- Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 6- Exponer y responder a preguntas oralmente con rigor y claridad utilizando 

las técnicas de la exposición oral. 7- Desarrollar por escrito un tema del currículo con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Valora la situación histórica, social y 

cultural de la España medieval. 2- Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 

poesía de la Edad Media. 3- Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenecen y con la obra del 

autor. 4- Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 

5- Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 6- Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 



argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en relación a los códigos 

lingüísticos. 7- Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

TEMA 6: La prosa y el teatro medievales 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1- Prosa medieval: Alfonso X, colecciones de cuentos y prosa de ficción. 2- 

Don Juan Manuel. El Conde Lucanor. 3- El teatro medieval. 4- La Celestina. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender, interpretar y valorar la situación histórica, 

social y cultural de la Edad Media. 2- Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española de la Edad Media a través de la lectura y análisis de fragmentos 

y obras significativas. 3- Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas de la 

Edad Media identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor, y constatando la 

evolución histórica en temas y formas. 4- Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas de la Edad Media, detectando las ideas que manifiestan la relación de estos 

con su contexto histórico, artístico y cultural. 5- Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 6- Exponer y responder a preguntas oralmente con rigor y claridad utilizando 

las técnicas de la exposición oral. 7- Desarrollar por escrito un tema del currículo con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Valora la situación histórica, social y 

cultural de la España medieval. 2- Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 

prosa y el teatro de la Edad Media. 3- Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenecen y con la obra del 

autor. 4- Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 

5- Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 6- Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 

argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en relación a los códigos 

lingüísticos. 7- Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

 

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 11 y el 15 de diciembre de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Lengua: 

 Lectura comprensiva de un texto. Cuestiones sobre él. 

 Detectar las variedades internas de la lengua. 



 “Funciones” del lenguaje presentes en el 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 medieval. 

 Narrativa medieval 

 Teatro medieval. 

     

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 

  Sen exame   

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA:   LINGUA GALEGA E LITERATURA 
                         1º  Bac.                     1ª AVALIACIÓN                                          Curso 2017-1018 
 
 
 
TEMA 1 
 
DURACIÓN APROXIMADA:  5 días 
 
CONTIDOS  
 
1. O texto publicitario. 2. As relacións de significado. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1.1 Distinguir entre publicidade institucional e publicidade privada. 1.2 Decatarse dos 
valores que promociona o anuncio. 2.1. Definir e recoñecer as diferentes relacións de 
significado. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 
1.1.1. Distingue entre publicidade institucional e publicidade privada. [0,5 p.] 1.2.1. Decátase 
dos valores que promociona o anuncio. [1,5 p.] 2.1.1. Define e recoñece as diferentes 
relacións de significado.[2 p.] 
 
TEMA 2 
 
DURACIÓN APROXIMADA:  4 días 
 
CONTIDOS  
 
1. O texto narrativo. 2. Bilingüismo e diglosia. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1.1. Comprender as características, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto 
narrativo. 2.1. Comprender as funcións sociais da lingua e saber definir os conceptos de 
bilingüismo, conflito e diglosia. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 
1.1.1. Comprende as características, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto 
narrativo. [2 p.] 2.1.1. Comprende as funcións sociais da lingua e sabe definir os conceptos 
de bilingüismo, conflito e diglosia. [2 p.] 
 
TEMA 3 
 
DURACIÓN APROXIMADA:  8 días 
 
CONTIDOS  
 
1. O texto dialogado. 2. Substratos e superestratos. 3. Voces patrimoniais, semicultismos e 
cultismos. 4. Os xéneros literarios. 
   
 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1.1. Comprender as características e a estrutura dun texto dialogado. 2.1. Coñecer a orixe 
románica da lingua e a súa evolución ata converterse no romance galegoportugués. 3.1. 
Definir e recoñecer voces patrimoniais, semicultismos e cultismos. 4.1. Coñecer as 
características da linguaxe literaria e os diferentes xéneros literarios. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 
1.1.1. Comprende as características e a estrutura dun texto dialogado. [2 p.] 2.1.1. Coñece e 
diferencia os conceptos de substrato, adstrato e superestrato. [1 p.] 2.1.2. Coñece o proceso 
de romanización do noso territorio e a influencia dos substratos na súa evolución. [3 p.] 
2.1.3. Coñece a influencia dos superestratos xermánico e árabe na evolución da lingua 
galega. [3 p.] 3.1.1. Define e recoñece voces patrimoniais, semicultismos e cultismos. [1 p.] 
4.1.1. Recoñece nun texto as características da linguaxe literaria [2 ptos]. 4.2.2. Coñece as 
características dos diferentes xéneros literarios [2 ptos] 
 
TEMA 4 
 
DURACIÓN APROXIMADA:  9 días 
 
CONTIDOS  
1. Substantivo: xénero e número 2. O galego medio. 4. A lírica medieval: a cantiga de amigo 
e a cantiga de amor. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1.1. Identificar substantivos masculinos e femininos, e formar o feminino de substantivos. 
1.2. Formar o plural de substantivos e de palabras compostas. 2.1. Entender a situación 
cultural e histórica do galego antigo e coñecer algúns dos seus trazos lingüísticos propios. 
3.1. Coñecer as características xerais da lírica galego-portuguesa. 3.2. Coñecer os 
elementos constituíntes da cantiga de amigo e de amor. 
  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 
1.1. Identifica substantivos masculinos e femininos, e forma o feminino de substantivos. 1.2. 
Forma o plural de substantivos e de palabras compostas. 2.1.Comprende e coñece a 
situación cultural e histórica do galego antigo [2 p.] 2.2. Analiza as características 
lingüísticas do galego antigo na época trobadoresca [1 p.]. 3.1. Coñece as características 
xerais da lírica galego-portuguesa [2 ptos]. 3.2. Coñece os elementos constituíntes da 
cantiga de amigo e de amor e é quen de comentar sucintamente un texto medieval [2 ptos] 
 
TEMA 5 
 
DURACIÓN APROXIMADA:  9 días 
 
CONTIDOS  
 
1. O adxectivo: os graos. 2. Familia léxica irregular. 3. A cantiga de escarnio e as cantigas 
de Santa María. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1.1. Identificar morfolóxica e sintacticamente os adxectivos e clasificalos en explicativos ou 
especificativos. 1.2. Aplicar correctamente os procedementos de formación do comparativo. 
1.3. Aplicar os procedementos de formación do superlativo. 2.1. Definir e poñer exemplos de 



familia léxica regular e irregular. 3.1. Coñecer as características da cantiga de escarnio. 3.2. 
Coñecer as características das cantigas de Santa María. 3.3. Ser quen de comentar 
sucintamente unha cantiga de escarnio. 3.4. Ser quen de comentar sucintamente unha 
cantiga de Santa María. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 
1.1. Coñece o adxectivo e clasifícao desde diversos puntos de vista. [1 p.] 1.2. Coñece a 
formación do grao comparativo nos adxectivos, as formas e as normas que rexen o seu uso. 
[2 p.] 1.3. Coñece a formación do grao superlativo nos adxectivos. [1 p.] 2.1. Define e pon 
exemplos de familia léxica regular e irregular. [1 p.]. 3.1. Coñece as características da 
cantiga de escarnio [2 ptos]. 3.2. Coñece as características das cantigas de Santa María [2 
ptos]. 3.3. É quen de comentar sucintamente unha cantiga de escarnio [2 ptos]. 3.4. É quen 
de comentar sucintamente unha cantiga de Santa María [2 ptos]. 
 
- EXAMES 
 
 EXAME 1:  
 
 DATA APROXIMADA: Finais de outubro.  
 CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 1 e 2 e 3. Teoría e práctica. 
 
 EXAME 2:  
 
 DATA APROXIMADA: Principios de decembro. 
 
 CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 4 e 5. Teoría e práctica. 
 
 1º EXAME: 
  Tipoloxía textual: 2 puntos. 
  Gramática: 4 puntos. 
  Historia da lingua / sociolingüística: 3 puntos. 
  Literatura: 1 pto. 
 
 2º EXAME: 
  Gramática: 4 puntos. 
  Historia da lingua / sociolingüística: 2 puntos. 
  Literatura: 4 puntos. 
 
   

INSTRUMENTOS 

- DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Tarefas, chamadas e participación na aula... Tamén o libro de lectura: A esmorga, de Eduardo Blanco 
Amor. 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 %). 

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. 

 
 

                                          LITERATURA UNIVERSAL  

CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-18 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Literatura antigua 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Literatura china. 2- Literatura de la India. 3- literatura hebrea. 4- Literatura 

griega antigua. 5- La épica griega. 6- La lírica griega. 7- Teatro griego: la tragedia y la 

comedia. 8- La fábula griega. 9- La novela griega. 10- Literatura latina: la oratoria y la 

historia. 11- El teatro latino. 12- La poesía latina: épica y lírica. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer y explicar características generales de las 

literaturas antiguas (oriental, hebrea, griega y latina). 2- Identificar la estructura y las 

características de la Biblia. 3- Identificar mitos y dioses de la literatura griega y sus 

características básicas en las obras literarias. 4- Conocer aspectos fundamentales de las 

dos grandes epopeyas griegas: Ilíada y Odisea. 5- Analizar aspectos básicos de la lírica 

griega y citar alguna de sus obras. 6- Conocer aspectos fundamentales del teatro griego 

e identificar a sus principales autores y obras. 7- Citar autores griegos de fábulas y 

novelas. 8- Identificar autores latinos de teatro y sus obras principales. 9- Conocer a los 

principales poetas latinos y sus grandes temas o tópicos literarios. 10- Analizar las 

relaciones e influencias de estos autores antiguos con las manifestaciones literarias 

posteriores. 11- Leer e interpretar textos de obras significativas de este período. 12- 

Utilizar fuentes de información impresas y digitales en el proceso de aprendizaje. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Utiliza conocimientos sobre las 

características generales de las literaturas antiguas (china, india, hebrea) 2- Investiga y 

escribe sobre mitos y dioses clásicos y observa sus funciones o características. 3- 



Reconoce a los autores más representativos de la poesía griega y sus obras. 4- Identifica 

las características de la tragedia griega y valora las innovaciones de sus autores más 

importantes. 5- Identifica las características de la comedia griega y valora las 

innovaciones de sus autores más importantes. 6- Comprende la importancia de las 

fábulas y las novelas griegas. 7- Lee, comprende y analiza textos del teatro latino. 8- Lee, 

comprende y analiza textos de los principales poetas latinos: Virgilio, Horacio, Ovidio. 9- 

Distingue y valora las relaciones e influencias de la literatura antigua en las 

manifestaciones literarias posteriores. 10- Lee, interpreta con criterio propio y valora 

textos significativos de obras y autores de este período.. 

 

TEMA 2: La literatura medieval 

 DURACIÓN APROXIMADA: 13 días 

 CONTIDOS: 1- la Edad Media. 2- Literatura árabe. 3- Épica medieval: los cantares de 

gesta. 4- Lírica medieval. 5- Dante: estructura y temática de la Divina Comedia. 6- Teatro 

medieval. 7- Poemas narrativos medievales. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar la noción de Edad Media. Sus 

condicionamientos y sus características. 2- Reconocer las obras de la literatura islámica 

antigua. 3- Distinguir en la épica medieval los cantares de gesta y las narraciones del 

ciclo artúrico. 4- Conocer las características básicas de los cantares de gesta. 5- Conocer 

las características y obras y autores del ciclo artúrico. 6- Distinguir rasgos de la lírica 

provenzal, de las cantigas galaico portuguesas y de las escuelas siciliana y del dolce stil 

nuovo. 7- Conocer las características, los temas y los tópicos de la Divina Comedia de 

Dante. 8- Reconocer el origen del teatro medieval. 9- Conocer narraciones importantes 

medievales del ámbito francés. 10- Analizar las relaciones e influencias de autores, obras 

y temas de este período con las manifestaciones literarias españolas de la misma época 

o posteriores. 11- Leer e interpretar textos de obras significativas de este período. 12- 

Utilizar fuentes de información impresas y digitales en el proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Explica el concepto de Edad Media y 

conoce sus condicionamientos y sus características. 2- Lee e interpreta fragmentos de 

obras de la literatura islámica antigua. 3- Conoce la temática y comenta fragmentos de 

narraciones artúricas y de cantares de gesta. 4- Explica los rasgos de la lírica provenzal, 

de las cantigas galaico portuguesas y de las escuelas siciliana y del dolce stil nuovo 

incidiendo en el amor cortés como nexo de unión. 5- Conoce las características, los 

temas y los tópicos de la Divina Comedia de Dante. 6- Explica el origen del teatro 

medieval. 7- Conoce las narraciones medievales más importantes del ámbito francés. 8- 

Lee, interpreta con criterio propio y valora textos significativos de obras y autores de este 

período. 

 

TEMA 3: Renacimiento y Clasicismo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 13 días 

 CONTIDOS: 1- El Renacimiento europeo: ideas principales y características del 

humanismo. 2- La lírica renacentista. 3- La narrativa renacentista. 4- El ensayo. 5- El 

teatro en el Clasicismo europeo. 6- El teatro clásico inglés o teatro isabelino. 7- Teatro 

clásico francés. 8- El mito de Fausto. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer los rasgos esenciales del Renacimiento y del 

humanismo europeos. 2- Reconocer, comprender y valorar la poesía de Petrarca. 3- 



Explicar qué es el petrarquismo, sus características y su extensión. 4- Reconocer los 

rasgos de los autores narrativos renacentistas y los aspectos más relevantes de sus 

obras. 5- Determinar los aspectos que caracterizan los tratados y los ensayos de los 

siglos XVI y XVII. 6- Señalar las características del teatro del Clasicismo europeo. 7- 

Conocer a Shakespeare y su obra teatral. 8- Comprender y valorar los rasgos más 

relevantes de los dramaturgos franceses del siglo XVII. 9- Conocer el origen y desarrollo 

del mito de Fausto. 10- Analizar las relaciones e influencias de autores, obras y temas de 

este período con las manifestaciones literarias españolas de la misma época o 

posteriores. 11- Leer e interpretar textos de obras significativas de este período. 12- 

Utilizar fuentes de información impresas y digitales en el proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Relaciona y explica las notas distintivas 

del Renacimiento y el humanismo. 2- Lee, comenta e identifica los rasgos esenciales de 

la poesía de Petrarca. 3- Identifica los elementos más relevantes del petrarquismo y su 

influencia posterior. 4- Conoce la figura de Boccaccio y lee fragmentos de su obra 

Decamerón. 5- Identifica los aspectos más relevantes de la narrativa renacentista. 6- 

Reconoce la figura de Maquiavelo y explica las características básicas de su obra El 

Príncipe. 7- Señala los aspectos que caracterizan las obras El Cortesano de Baltasar de 

Castiglione y Ensayos de Michel de Montaigne. 8- Identifica los rasgos del teatro del 

Clasicismo europeo. 9- Valora la figura de Shakespeare y explica los rasgos más 

relevantes de su teatro. 10- Explica los rasgos más relevantes del teatro de Corneille, 

Racine y Molière. 11- Conoce el mito de Fausto y su extensión espacial y temporal. 12- 

Lee, interpreta con criterio propio y valora textos significativos de obras y autores de este 

período. 

 

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 11 y el 15 de diciembre de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Esquema o resumen de un texto. 

 Mitología y literatura grecolatina. 

 El héroe clásico: características. 

 Literatura medieval: principales obras y autores. 

 Renacimiento: cambios en la visión del mundo. 

 Lírica renacentista: características 

 Teatro clásico francés. 

 Teatro isabelino inglés: Hamlet. 

     

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. 

   

 

                                                                MATEMÁTICAS I 
 

CURSO: 1º BACH.                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1.1.1.Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 
B1.2.1.. Analiza e comprende o enunciado dous problemas (datos, relacións entre os 
datos, e contexto do problema). 
B1.2.2.Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 
B1-2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 
B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático 
e reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, 
pasos clave, etc.). 
B1-4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
B1-4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 
C1-4.4. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa 
linguaxe apropiada 
B1-7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
B1-10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa 
incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica constante, etc.). 

 



 

 
 
TEMA 2: Trigonometría 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15 sesións 
 CONTIDOS :  

F Fórmulas trigonométricas 
F Ecuacións trigonométricas. 
F Teorema do seno. 
F Teorema do coseno. 
F Resolución de triángulos calquera. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando con soltura as razóns 
trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as transformacións 
trigonométricas usuais. 
B4-1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a metade, así 
como as do ángulo suma e diferenza doutros dous. 
B4-2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas 
usuais para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos 
directamente ou como consecuencia da resolución de problemas xeométricos do mundo 
natural, xeométrico ou tecnolóxico. 
B4-2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os 
teoremas do seo, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a 
outras áreas de coñecemento, resolvendo problemas contextualizados 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer a relación entre graos e radiáns. Achar as razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
Coñecer e aplicar as fórmulas trigonométricas. Resolver ecuacións trigonométricas. Coñecer os 
Teoremas do seno e do coseno. Resolver de triángulos calquera. Aplicar o anterior á resolución 
de problemas 

 
TEMA 3: Funcións 

TEMA 1: Números complexos 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS :   

F Números complexos. 
F Representación de números complexos. 
F Operacións con números complexos. 
F Números complexos en forma polar. 
F Multiplicación e división en forma polar. 
F Potencias de números complexos. 
F Raíces de números complexos. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-2. Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e utilizalos para 
obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas 
B2-2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e utilízaos para 
obter a solución de ecuacións de segundo grao con coeficientes reais sen solución real. 
B2-2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no 
caso das potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa 
idoneidade. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Coñecer os números complexos en forma binómica. Representar no plano complexo. Operar con 
números complexos en  forma binómica.  Expresar un complexo en forma polar e trigonométrica. 
Multiplicar e dividir complexos en forma polar. Achar potencias e raíces de números complexos 



 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Funcións racionais.  
F Funcións con radicais. 
F Función inversa. 
F Funcións exponenciais. 
F Funcións logarítmicas. 
F Funcións trigonométricas. 
F Funcións definidas a anacos. 
F Operacións con funcións. 
F Composición de funcións. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3-1. Identificar funcións elementais dadas a través de enunciados, táboas ou expresións 
alxébricas, que describan unha situación real, e analizar cualitativa e cuantitativamente as 
súas propiedades, para representalas graficamente e extraer información práctica que 
axude a interpretar o fenómeno do que se derivan. 
B3-1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e 
realiza analiticamente as operacións básicas con funcións. 
B3-1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e 
recoñece e identifica os erros de interpretación derivados dunha mala elección. 
B3-1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 
B3-1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos 
reais. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Realizar analiticamente as operacións básicas con funcións. Recoñecer as funcións racionais . 
Coñecer as funcións exponenciais e logarítmicas. Coñecer as funcións trigonométricas. 
Determinar a simetría e periocidade dunha función. Compoñer funcións. Coñecer o concepto 
de función recíproca. Recoñecer funcións recíprocas entre as elementais 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 26 Outubro-3 Novembro  
     Exame 2: na semana 4-15 Decembro 
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 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 ó 21 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
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 
 

  
 

 

                                               MATEMÁTICAS APLICADAS I 
 

CURSO: 1º BACH                             AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1-1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas , expresa de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os 
datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
B1-3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
B1-6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 



C1-6.6. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa 
linguaxe apropiada 
B1-9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 

 
TEMA 1: Aritmética da economía 
 DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Porcentaxes. 

F Porcentaxes encadenados. 

F Interese simple. 

F Interese composto. 

F Anualidades de capitalización. 

F Anualidades de amortización; táboas de amortización; amortizacións inversas; plazos 
diferentes do prazo anual. 

F Taxa Anual Equivalente (TAE). 

F Número índice. 

F Índice de prezos de Consumo (IPC); ponderaciones no IPC; Inflación e poder adquisitivo. 

F Enquisa de Poboación Activa (EPA). 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2-1. Utilizar os números reais e as súas operacións para presentar e intercambiar 
información, controlando e axustando a marxe de erro esixible en cada situación, en 
contextos da vida real. 
B2-1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando a notación máis adecuada e controlando o 
erro cando aproxima. 
B2-2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver 
problemas do ámbito da matemática financeira (capitalización e amortización simple e composta) 
mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES: Resolver problemas de matemática financiera: cálculo de intereses, 
anualidades de capitalización e amortización, números indice. Aplicar medios tecnolóxicos para 
resolver os anteriores problemas 

 
TEMA 2: Ecuacións e sistemas 
 DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
 CONTIDOS :  

R Outros tipos de ecuacións; ecuaciones con fraccións algebraicas. 

R Factorización de ecuacións. 

R Ecuacións exponenciais e logarítmicas 
R Inecuacións 
F Sistemas de ecuaciones lineais con tres incógnitas. Método de Gauss. 

F Resolución de problemas con sistemas 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2-1. Utilizar os números reais e as súas operacións para presentar e intercambiar 
información, controlando e axustando a marxe de erro esixible en cada situación, en 
contextos da vida real. 
B2-1.4.1 Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando a 
notación máis adecuada e controlando o erro cando aproxima. 
B.2.1.4.2.Realiza operacións alxébricas con eficacia, empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel 
B2-3. Transcribir á linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias 



sociais, e utilizar técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas apropiadas para 
resolver problemas reais, dando unha interpretación das solucións obtidas en 
contextos particulares. 
B2-3.1. Utiliza de maneira eficaz a linguaxe algebraica para representar situacións expostas en 
contextos reais. 

B2-3.2.1 Resolve ecuacións de distintos tipos: polinómicas, racionais, exponenciais e 
logarítmicas 
B2-3.2.2 Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de 
ecuacións ou sistemas de ecuacións. 
B2-3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con 
claridade. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Operar con polinomios e fraccións algébricas. Achar as raices e factorizar un polinômio. 
Resolver ecuacións dos  distintos tipos estudados. Resolver problemas  mediante  
ecuacións. Resolver  por Gauss  sistemas de ecucións liniais con dúas e tres incógnitas. 
Aplicar os sistemas de ecuación s á resolución de problemas 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   

TEMA 3: Funcións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 
 CONTIDOS :   

F Funcións polinómicas; funcións polinómicas de primeiro  e segundo grao  
F Funcións racionais; función de proporcionalidade inversa. 
F Funcións con radicais. 
F Funcións exponenciais. 
F Funcións logarítmicas. 
F Funcións definidas a anacos; función valor absoluto; función parte enteira. 
F Operacións con funcións. 
F Composición de funcións. 

 

 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 alxébrica, por medio de táboas ou 
graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e científicos, 
extraendo e replicando modelos. 

 
B3-1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e 
identificando os erros de interpretación derivados dunha mala elección, para realizar 
representacións gráficas de funcións. 
B3-1.3. Estuda e interpreta gráficamente as características dunha función, comprobando os 
resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas 
contextualizados. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Determinar o dominio dunha función. Recoñecer e representar as funcións: lineal, 
cuadrática,exponencial e logaritmica, así como as funcións definidas a anacos. 
Compoñer funcións 



Datas:  Exame 1: na semana 26 Outubro-3 Novembro  
     Exame 2: na semana 4-15 Decembro 
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 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 ó 21 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
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 
 

  
 



 

RELIXIÓN 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A experiencia de Deus. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-A experiencia relixiosa: signos, manifestacións e mediacións da relixión; 2.- 

As grandes relixións; 3.- As relixións na Constitución Española  
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:1.- Que o alumno descubra as claves para a 

interpretación do feito relixioso tendo en conta os signos que hai no noso entorno; 2.- Profundizar nas 

principais relixións do noso mundo e a sua relación co critianismo; 3.- Analizar na Constitución 

Española e nos Acordos cas distintas confesións relixiosas como é considerada a relixión. 

 
TEMA 2: Distintas posturas ante a relixión. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-Relixión e humanismos; 2.-A increencia e a indiferencia relixiosa; 3.- Novas 

formas de relixiosidade. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.- Analizar textos dos 

humanistas ateos y dos non ateos e ver cál é a sua idea sobre a relixión, destacando os aspectos positivos 

e negativos da su filosofía; 2.- Descubrir as características das novas relixiosidades e o mundo das sectas; 

3.- Profundizar nos factores que desencadenaron iste auxe de movimentos "pseudorelixiosos". 
 
TEMA 3: O cristianismo ante a ciencia e a técnica. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- O humanismo cristiano; 2.- Novas correntes de filosofía e a sua visión da 

relixión; 3.- A relixión e a ciencia.  
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.- Comparar a visión cristiá do 

ser humano e da vida coas outras propostas humanistas que non dan cabida a Deus no seu horizonte; 2.- 

Ver o cambio na relación entre relixión e ciencia dende a Idade media ata os nosos días ( os casos 

Galileo, Darwin…); 3.- Recoñecer cómo o cristianismo valora e construye a persona na sua integridade. 
 
B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  
B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-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 
B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1.-........ ; 2.-.........; 3.-......... 
 
C.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Libreta e traballo de investigación trimestral a concretar 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Primeiros temas da primeira parte do libro: Religión Católica. Bachillerato. SM. 

  EXAMEN 2:        
   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 
  EXAMEN 3: (excepción á regla)       
   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
  Exposición breve do tema tratado e lectura- repaso dos apuntes diarios. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    40 %      
  Exames…….: 40 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: 80%. Traballo de investigación e exame 
  Actitudes: 20%. Interese e participación positiva. 

    

RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 
  Sen exame  Presentar o traballo e ter en orden a libreta. 

   
NOTA FINAL: A suma do traballo diario e os coñecementos, dando tamén especial importancia as actitudes que 

se son positivas subirán a nota.    

 

 

 

 

 

 
 

TICS (1ª AVALIACIÓN) 
 

 
CONTIDOS 

 

O sector das TIC: composición e características. Dispositivos de memoria: características e tipos. Bloques 

funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque funcional. Compoñentes dos 

sistemas microinformáticos. Periféricos básicos. Dispositivos de almacenamento: características e tipos. 

Dispositivos de memoria: características e tipos. Instalación e actualización de sistemas operativos e de 

aplicación de software. As redes de intercambio de información como fontes de recursos multimedia. 

Dereitos que amparan as producións alleas. 

 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

B1.1Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da información e da comunicación na transformación 

da sociedade actual, tanto nos ámbitos da adquisición do coñecemento cmo nos da produción. B2.1- 

Configurar computadores e equipamentos informáticos identificando os subsistemas que os compoñen e 

relacionando cada elemento coas prestacións do conxunto, e describir as súas características.B2.2-Instalar 

e utilizar software de propósito xeral e de aplicación, e avaliar as súas características e os contornos de 

aplicación. 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 

Sesións 
aprox. 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

Data avaliación 
aprox. 

Instrumentos de 
avaliación/Procedemen 
tos de avaliación. 

Bloque 1: A sociedade da información e o computador. 

1º-TICB1.1.1 - 
Describe as 
diferenzas entre o 
que se considera 
sociedade da 
información e 
sociedade do 
coñecemento. 
Peso: 0,1% 

Nomea as 
diferenzas entre o 
que se considera 
sociedade da 
información e 
sociedade do 
coñecemento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Traballo de aplicación e 
síntese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediados de 
Outubro. 

1º-TICB1.1.2 - 
Explica cales son os 
novos sectores 
económicos que 
apareceron como 
consecuencia da 
xeneralización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 
Peso: 0,1% 

Indica tres 
sectores 
económicos que 
apareceron como 
consecuencia da 
xeneralización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Investigacións 



 

Bloque 2: Arquitectura de ordenadores.  

1º-TICB2.1.1 - 
Describe as 
características dos 
subsistemas que 
compoñen un 
computador 
identificando os 
seus principais 
parámetros de 
funcionamento. 
Peso: 0,2% 

Describe as 
características dos 
subsistemas que 
compoñen un 
ordenador. 

 

 
 
 

1 

PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva1. 

1º-TICB2.1.2 - 
Realiza esquemas 
de interconexión 
dos bloques 
funcionais dun 
computador e 
describe a 
contribución de 
cada un ao 
funcionamento 
integral do sistema. 
Peso: 0,5% 

Realiza esquemas 
de interconexión 
dos bloques 
funcionais dun 
ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Traballo de síntese 

 

 
 
 
Finais de Outubro. 

1º-TICB2.1.3 - 
Describe 
dispositivos de 
almacenamento 
masivo utilizados en 
sistemas de 
computadores, 
recoñecendo a súa 
importancia na 
custodia da 
información. Peso: 
0,5% 

Describe dous 
dispositivos de 
almacenamento 
masivo utilizados en 
sistemas de 
ordenadores. 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios. 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 2. 

 

1º-TICB2.1.4 - 
Describe os tipos de 
memoria utilizados 
en computadores, 
analizando os 
parámetros que as 
definen e a súa 
achega ao 
rendemento do 
conxunto. Peso: 
0,5% 

Describe a memoria 
RAM e ROM 
indicando os 
parámetros que as 
definen e a súa 
achega ao 
rendemento do 
conxunto. 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios. 
INSTRUMENTOS: 
Cuestionario pechado 

1º-TICB2.2.1 - 
Elabora un 
diagrama da 
estrutura dun 
sistema operativo 
relacionando cada 
parte coa súa 
función. Peso: 0,1% 

Elabora un 
diagrama da 
estrutura dun 
sistema operativo 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Resumen 

 

1º-TICB2.2.2 - 
Instala sistemas 
operativos e 

Coñece o proceso 
de instalación de 
sistemas operativos 

PROCEDEMENTOS: 
Cuestionarios. 
INSTRUMENTOS: 

 



 

programas de 
aplicación para a 
resolución de 
problemas en 
computadores 
persoais, seguindo 
instrucións de 
fábrica. Peso: 0,1% 

e programas de 
aplicación para a 
resolución de 
problemas en 
ordenadores 
persoais 

 Cuestionario pechado  

Bloque 3: Software para sistemas informáticos. 

1º-TICB3.1.2 - 
Elabora informes de 
texto que integren 
texto e imaxes, 
aplicando as 
posibilidades das 
aplicacións e tendo 
en conta o 
destinatario. Peso: 
25% 

Elabora 
documentos  de 
texto que integren 
texto e imaxes 
aplicando as 
posibilidades 
básicas das 
aplicacións 
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PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva 3. 

 
 
 
 
 
 
Finais de Novembro 

1º-TICB3.1.3 - 
Elabora 
presentacións que 
integren texto, 
imaxes e elementos 
multimedia, 
adecuando a 
mensaxe ao público 
obxectivo ao que se 
destina. Peso: 5% 

Elabora 
presentacións que 
integren texto e 
imaxes, adecuando 
a mensaxe ao 
público obxectivo ao 
que está destinado. 

 

 
 
 
 

5 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Traballo de aplicación. 

 

 
 
 
 
Principio de 
Decembro 

 
 

 
Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media poderada dos estándares 
avaliacdos 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.(1ª AVALIACIÓN)  
TI-B3.1-Estrutura interna e propiedades dos materiais. Técnicas de modificación das propiedades.TI-
B3.2- Identificación dos materiais utilizados en produtos tecnolóxicos actuais.TI-B3.3-Técnicas de 
fabricación. Máquinas e ferramentas apropiadas para cada procedemento. Normas de seguridade e 
hixiene no traballo.TI-B3.4-Impacto ambiental e social da obtención de materiais e da fabricación de 
produtos tecnolóxicos.TI-B4.1-Recursos enerxéticos. Produción e distribución da enerxía eléctrica.TI-
B4.2-Impacto ambiental e sustentabilidade. Impacto ambiental da produción enerxética en 
Galicia.TI-B4.3-Consumo enerxético en vivendas e locais. Cálculos e estimación de consumo. Técnicas 
e criterios de aforro enerxético. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
TI-B3.1-Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos, 
recoñecendo a súa estrutura interna en relación coas propiedades que presentan e coas 
modificacións que se poidan producir.TI-B3.2-Relacionar produtos tecnolóxicos actuais ou novos cos 
materiais que posibilitan a súa produción, asociando as súas características cos produtos fabricados, 
utilizando exemplos concretos.TI-B3.3-Describir as técnicas utilizadas nos procesos de fabricación 
tipo, identificando as máquinas e as ferramentas utilizadas e as condicións de seguridade propias de 
cada unha, apoiándose na 
información proporcionada na web dos fabricantes.TI-B3.4-Analizar o impacto ambiental e social que 
poden producir os procesos de obtención de materiais e os procesos de fabricación. 
 
 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 
 
 

 
 

Estándares 

Grao mínimo para 
superar a área 
Indicador mínimo de 
logro 

 
Sesións 
aprox. 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN Data aprox 
de 

avaliació n 
 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

Bloque 3: 

1º-TIB3.1.1- 
Establece a 
relación entre a 
estrutura interna 
dos materiais e 
as súas 
propiedades. 

 
Peso:0,1 % 

 
 
 
 
Coñece a estrutura 
interna dos materiais 

  
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo 
de aplicación e síntese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediados 
Outubro 

1º-TIB3.1.2- 
Explica como se 
poden modificar 
as propiedades 
dos materiais, 
tendo en conta a 
súa estrutura 
interna 

 
Peso: 0,1% 

 

 
 
 
Sabe como modificar 
as propiedades dun 
material. 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS:Traballo 



1º-TI B3.2.1- 
Describe, 
apoiándose na 
información 
obtida en internet, 
materiais 
imprescindibles 
para a obtención 
de produtos 

Coñece os materiais 
con que se fan os 
aparellos e elementos 
dun ordenador e os 
aqueles que tamén 
empregamos en 
electrónica. 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: 
Traballo. 

 
 

tecnolóxicos 
relacionados coas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 
Peso:0,5 % 

    

1º-TIB3.3.1- 
Explica as 
principais 
técnicas 
utilizadas no 
proceso de 
fabricación dun 
produto dado. 
Peso:0,5% 

 
 

Identifica e asocia as 
formas dun produto 
final coas técnicas 
empregadas para 
facela. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas 
específicas. 
INSTRUMENTOS: . Proba 
obxectiva 

1ºTIB3.3.2- 
Identifica as 
máquinas e as 
ferramentas 
utilizadas no 
proceso de 
fabricación dun 
produto dado 
Peso:0,1 % 

 

 
 
Amosa interese polo 
coñecemento no 
proceso de 
fabricación dun 
produto dado. 

   

1ºTIB3.3.3- 
Describe as 
principais 
condicións de 
seguridade que 
se deben aplicar 
nun determinado 
ámbito de 
produción, desde 
o punto de vista 
tanto do espazo 
como da 
seguridade 
persoal. 
Peso:0,1% 

 

 

 
 
 
 
 
Presenta un traballo 
de identificación de 
condicións de 
seguridade no ámbito 
da producióin dun 
produto. 

 

Bloque 4: 

1ºTIB4.1.1 
Describe as 
formas de 
producir enerxía, 
en relación co 
custo de 
produción o 
impacto ambienta 
e a 
sustentabilidade. 
Peso:0,1% 

 
 
 
Capacidade por 
identificar distintas 
formas de producir 
enerxía tendo en 
conta o impacto 
medioambiental. 

   

 
 
 
 
 
 
Mediados 
/Finais de 
Novembr o. 

1º-TIB4.1.2 - Identifica as distintas        



Debuxa 
diagramas de 
bloques de 
diferentes tipos 
de centrais de 
produción de 

centrais tendo en 
conta o esquema de 
conversión das 
formas de enerxía ou 
os distintos edificios 
que forman parte da 

 

enerxía, e explica 
cada bloque 
constitutivos e as 
súas 
interrelacións. 
Peso: 0,5% 

 
 
 
mesma. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos/as. 
 
 

INSTRUMENTOS: Traballo 
de aplicación e 
síntese.Proba obxetiva. 

 

1º-TIB4.2.1 - 
Explica as 
vantaxes que 
supón, desde o 
punto de vista do 
consumo, que un 
edificio estea 
certificado 
enerxeticamente. 
Peso: 0,1% 

 

 
 
 
Coñece o significado 
dunha vivendas 
certificada 
enerxéticamente 

  

1º-TIB4.2.2 - 
Calcula custos de 
consumo 
enerxético de 
edificios de 
vivendas ou 
industriais, 
partindo das 
necesidades e/ou 
dos consumos 
dos recursos 
utilizados. Peso: 
25% 

 
 
 
 
 
 
Manexa as fórmulas 
sobre o consumo 
enerxético 

  

1º-TIB4.2.3 - 
Elabora plans de 
redución de 
custos de 
consumo 
enerxético para 
locais ou 
vivendas, 
identificando os 
puntos onde o 
consumo poida 
ser reducido. 
Peso:1 % 

 
 
 
 
 
Fai plans para aforro 
enerxético de 
consumo nun local ou 
vivenda. 

  
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións dos 
alumnos/as 
INSTRUMENTOS: Traballo 
de aplicación e síntese. 
Investigacións 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECUPERACIÓN: 

 

 
Data aproximada:                    Ó rematar a avaliación 

 

Terá actividades semellantes ás realizadas na clase, como haberá prácticas no taller o seu suspenso 

non será posible recuperalo. Poderá completarse con traballos prescritos. 

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).ç 

 

 
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).



 


