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MATERIA: BIOLOXIA-XEOLOXIA 

CURSO: 1º BACHARELATO         AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: A reprodución nos animais 

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

 CONTIDOS  :  1.-  Os tipos de reprodución nos animais: A reprodución sexual. A reprodución 

asexual. Formas especiais de reprodución. 2.-  A formación dos gametos: A gametoxénese. 

3.-  A fecundación: Os tipos de fecundación. O proceso da fecundación. 4.-  O 

desenvolvemento embrionario e postembrionario: O período embrionario. O período 

postembrionario. 5.-  A intervención humana na reprodución: A reprodución asistida. Os 

métodos anticonceptivos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Coñecer algúns dos principais sistemas de reprodución 

asexual en animais e describir algunhas das formas especiais de reprodución. 2.-Coñecer os 

elementos anatómicos do aparato reprodutor, a morfoloxía dos gametos e o proceso de 

gametoxénese. 3.-Diferenciar fecundación externa e interna e describir os acontecementos 

que se producen. Coñecer os procesos que converten o cigoto nun individuo desenvolvido e 

coñecer os tipos de desenvolvemento postembrionario. 4.- Coñecer algúns dos sistemas 

principais de reprodución asistida e de control da natalidade. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.  Define as principais modalidades de 

reprodución e indica os grupos animais que as presentan. 2.  Identifica os diferentes 

elementos anatómicos do aparato reprodutor e os elementos esenciais dun óvulo e dun 

espermatozoide. 3.  Distingue e compara o proceso da espermatoxénese do proceso da 

ovoxénese. 4.  Explica o mecanismo da fecundación e os seus diferentes tipos.   5.  Identifica 

os tipos de ovo, de segmentación e de gastrulación en relación cos grupos animais que os 

presentan e indica que estruturas do organismo derivan de cada unha das tres follas 

embrionarias.   6.  Distingue os tipos de desenvolvemento postembrionario e recoñece en 

que grupo de animais se dá cada un deles. 7.  Explica a fecundación in vitro e a inseminación 

artificial e describe as características e a utilización dos principais métodos anticonceptivos.   

8.  Participa activamente nas actividades propostas buscando información.  9.  Elabora os 

seus traballos con pulcritude e sentido estético. 

TEMA 2: A TERRA: ORIXE, COMPOSICIÓN E ESTRUCTURA. 

DURACIÓN APROXIMADA: tres semanas 

CONTIDOS: 1.-  Orixe do sistema solar e da Terra: A formación do sistema solar. A formación 

da Terra. 2.-  O estudo da Terra: Os métodos directos. Os métodos indirectos. As novas 

tecnoloxías. 3.-  A xeosfera e a súa estrutura: A codia. O manto. O núcleo. 4.-  A composición 

da Terra: Os minerais.  5.-  As propiedades físicas dos minerais. 6.-  A clasificación dos 

minerais. 7.-  Os minerais e o ser humano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:   1.- Coñecer as distintas teorías que explicaron a orixe do 

universo e da Terra. 2.- Saber cales son os principais métodos de investigación do 

interior terrestre. 3.- Os modelos estruturais da Terra. 4.- Coñecer os principais procesos de 

formación dos minerais, as súas propiedades, clasificación e aplicacións. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.  Sinala as diferenzas entre as teorías catastrofistas e 



as nebulares.   2.  Describe as observacións indirectas que proporcionan datos do interior 

terrestre, indicando a súa base física.   3.  Coñece os distintos tipos de ondas sísmicas e a 

importancia que teñen para establecer os modelos do interior da Terra. 4.  Explica os modelos 

estruturais da Terra para comprender o comportamento físico do noso planeta e relaciona o 

modelo xeoquímico e o dinámico. 5.  Define mineral e cristal e coñece os principais procesos 

de formación dos minerais.  6.  Indica as propiedades dos minerais e explica a súa 

clasificación e a súa utilización polo ser humano.  7.  Elabora os seus traballos con pulcritude 

e sentido estético. 

TEMA 3: A dinámica terrestre 

         DURACIÓN APROXIMADA: 4.ª semana de abril, 1.ª semana e a metade da 2.ª semana 

de maio. 

         CONTIDOS: 1.-  A dinámica terrestre. As primeiras ideas. 2.-  A teoría da tectónica de 

placas. 3.-  As placas litosféricas. 4.-  Interaccións entre placas. 5.-  As probas da teoría da 

tectónica de placas. 6.-  O motor das placas. 7.- Consecuencia da dinámica litosférica: 

terremotos. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Sinalar as diferenzas entre as principais hipóteses 

oroxénicas e explicar as principais probas que apoian as hipóteses mobilistas. 2.- Explicar os 

puntos fundamentais da dinámica de placas. 3.- Coñecer os modelos para explicar o 

movemento das placas.on    

         ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.  Sinala as diferenzas entre as principais 

hipóteses oroxénicas e explica as principais probas que apoian as hipóteses mobilistas.   2.  

Explica os puntos fundamentais da dinámica de placas.   3.  Explica os diferentes modelos 

sobre o mecanismo impulsor que move as placas e explica as consecuencias da súa 

dinámica.   4. Elabora os seus traballos con pulcritude e sentido estético. 

TEMA 4: Os procesos endóxenos 

         DURACIÓN APROXIMADA: Metade da 2.ª semana, 3.ª e 4.ª semana de maio e a 

metade da 1.ª de xuño. 

         CONTIDOS: 1.-  A deformación da litosfera:  Diáclases, dobras e fallas.  2.-  O 

magmatismo. Os magmas: formación, evolución e tipos.  As rochas magmáticas. 3.-  

Metamorfismo:  O metamorfismo e os seus efectos. 4.-  As rochas metamórficas. 5.-  Os 

procesos endóxenos e o ser humano 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Distinguir os diferentes tipos de deformación da 

litosfera e as súas consecuencias. 2.- Explicar os diferentes tipos de magmas, así como a 

súa formación e evolución, e describir os principais tipos de rochas magmáticas e os seus 

depósitos diferenciando entre plutonismo e vulcanismo. 3.- Coñecer os procesos 

metamórficos, incluídos os factores que inflúen, así como as principais rochas metamórficas e 

os seus depósitos. 

           ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.  Distingue os diferentes tipos de deformación 

da litosfera e as súas consecuencias.   2.  Explica o concepto de magma, a súa formación, 

evolución e tipos.   3.  Describe os diferentes tipos de rochas magmáticas, a actividade 

magmática plutónica e volcánica. 4.  Coñece o concepto de metamorfismo e describe os 

factores que inflúen nel, os seus efectos e tipos. 5.  Describe os principais tipos de rochas 

metamórficas.  6.  Coñece algúns dos depósitos magmáticos e metamórficos. 

 



TEMA 5: Os procesos esóxenos e a historia da Terra 

DURACION APROXIMADA: Metade da 1.ª semana, e 2.ª e 3.ª semana de xuño. 

CONTIDOS: 1.-  A meteorización: -  A meteorización química e a meteorización mecánica ou 

física. 2.-  O solo: -  Os compoñentes e a formación do solo. Os factores edáficos. 3.-  

Erosión, transporte e sedimentación. 4.-  A formación das rochas sedimentarias: Os procesos 

da diaxénese. A clasificación das rochas sedimentarias: As rochas detríticas e as rochas non 

detríticas. 5.- Os procesos esóxenos e o ser humano. 6.-  A estratificación e a historia da 

Terra: Os estratos, secuencias e series estratigráficas, estudo do rexistro estratigráfico. 7.- O 

calendario da historia da Terra. 8.- Os mapas xeolóxicos. Utilización e elementos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.- Distinguir en que consisten os procesos xeolóxicos 

esóxenos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación e saber como se levan a 

cabo. 2.-  Coñecer como se forman os solos e que factores inflúen niso, e saber cales son os 

seus compoñentes. 3.-  Describir os procesos de formación das rochas sedimentarias e 

coñecer a súa clasificación. 4.-  Enumerar os recursos e os riscos que producen os procesos 

esóxenos para o ser humano. 5.-  Entender a importancia da estratigrafía para o 

coñecemento da historia xeolóxica da Terra. 6.-  Comprender a importancia que teñen os 

mapas xeolóxicos para coñecer a historia xeolóxica dunha zona. 

ESTANDARES DE APRNDIZAXE: 1.  Explica que é a meteorización e os diferentes tipos que 

existen e describe os procesos que a levan a cabo.   2.  Explica que é o solo, cal é a súa 

composición e comprende como ten lugar a formación do solo e coñece os factores que 

inflúen neste proceso.   3.  Indica en que consisten os procesos xeolóxicos de transporte e 

erosión sinalando como se levan a cabo.   4.  Enumera os procesos que teñen lugar na 

formación das rochas sedimentarias e indica en que consiste cada un deles.   5.  Clasifica as 

rochas sedimentarias e coñece as características de cada grupo.   6.  Explica que son os 

estratos, as series estratigráficas e as descontinuidades estratigráficas.   7.  Explica a 

importancia dos fósiles na estratigrafía, o proceso de fosilización e os métodos de datación 

estratigráfica.   8.  Enumera as principais unidades temporais nas que se divide a historia 

xeolóxica da Terra, sinalando en cada unha delas os acontecementos máis importantes que 

acontecesen. 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Ultima semana de abril 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       



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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

traballo diario. Os profesores poderán subir ou baixar a nota ata un punto 

dependendo da boa ou mala actitude 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: Mediados de xuño 

  Sen exame  

NOTA FINAL: 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. 

   

 

        

    

   

 

       

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: CULTURA CIENTÍFICA 
 

 
CURSO: 1ºBACH                         AVALIACIÓN: 3ª                    ANO ACADÉMICO:17-18 

 
TEMA 7. FUNCIONAMENTO DE INTERNET 

 

 

TEMPO ESTIMADO:4 SEMANAS 

 
CONTIDOS: 

 
1.  Internet: o mundo interconectado; que é internet hoxe; como funciona internet; a regulación da 

comunicación na rede; o correo electrónico. 

2.         HTML: a linguaxe de internet. 

3.         Direccións URL e direccións IP. 

4.         Os problemas de internet. 

5.  As redes sociais; riscos derivados do uso das redes sociais; incumplimiento da lei ao usar redes 

sociais. 

6.  Privacidad e seguridade na Rede; encriptación de datos e servidores seguros; ataques contra a 

seguridade. 

7.         CIENCIA NA túa VIDA. Un mundo sen fíos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

fontes de información. 

2.  Coñecer a evolución que experimentou a informática, desde os primeiros prototipos ata os modelos 

máis actuais, sendo consciente do avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade de 

proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. 

3.         Tomar conciencia dos beneficios e problemas que pode orixinar o constante avance tecnolóxico. 

4.         Valorar, de forma crítica e fundamentada, os cambios que internet está provocando na sociedade. 

5.  Efectuar valoracións críticas, mediante exposicións e debates, achega de problemas rela cionados cos 

delitos informáticos, o acceso a datos persoais, os problemas de socialización ou de excesiva 

dependencia que pode causar o seu uso. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

 
1.2.   Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta e presenta información sobre un tema relacionado 

coa ciencia e a tecnoloxía, utilizando tanto os soportes tradicionais como Internet 

1.3.   Utiliza con propiedade conceptos específicamente asociados ao uso de Internet. 
3.1.   Valora de forma crítica a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na 

sociedade. 

4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen. 

4.2. Determina os problemas aos que se enfronta Internet e as solucións que se barallan. 

5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais. 

5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encriptación, contraseña, etc.



TEMA 8.NOVAS TECNOLOXÍAS 

 
DURACIÓN APROXIMADA:3 SEMANAS 

 
CONTIDOS. 

1.        A fibra óptica. 

2.        A tecnoloxía LED; como funciona unha lámpada LED?; aplicacións da tecnoloxía LED. 

3.        Sistemas de posicionamiento por satélite; aplicacións dos sistemas de posicionamiento mediante 
satélite. 

4.        Telefonía móbil; evolución da tecnoloxía empregada en España. 

5.        Teléfonos intelixentes ou smartphones; evolución dos teléfonos móbiles; a tarxeta SIM. 

6.        Televisores intelixentes; a televisión á carta. 

7.        Mañá é o futuro; que sucederá?mañá mesmo; a vida na aldea global. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

fontes de información. 

2.  Coñecer a evolución que experimentou a informática, desde os primeiros prototipos ata os modelos 

máis actuais, sendo consciente do avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade de 

proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. 

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

4.         Tomar conciencia dos beneficios e problemas que pode orixinar o constante avance tecnolóxico. 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 
1.         Utiliza con propiedade conceptos específicamente asociados ao uso de Internet. 

2.  Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información recibida dos 

sistemas de satélites GPS ou GLONASS. 

3.         Establece e describe a infraestructura básica que require o uso da telefonía móbil. 

4.  Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas 

planas e iluminación. 
 

 
B.-AVALIACIÓN 

 
INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Terase en conta o traballo diario,participación en debates así como traballos e a súa exposición 

sobre diferentes temas propostos 
 

 
EXAMES: 

 
EXAMES 

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

DATA APROXIMADA : A mediados de xuño aproximadamente 
 

 

O exame constará de cuestións de razonamiento e preguntas teóricas



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 
NOTA DE COÑECEMENTOS: 

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO. Dado que é unha materia que se presta a participación, 

análise e traballos, este apartado terá unha valoración dun 20% da nota de avaliación. EXAME. O 

80% da nota de avaliación 

 
RECUPERACIÓN: 

Mediante un exame : 

Data aproximada: Despues de cada avaliación.  Farase un exame de todal a materia da avaliación. 

 
NOTA FINAL: A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas(orecuperadas).Tamén se fará 

media con dúas aprobadas e unha suspensa si a nota é de 4 .A nota da 3ª avaliación que se pon no 

boletín coincide coa nota final. 

 

 

 

MATERIA :DEBUXO ARTÍSTICO I 

CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 3ª                        

 

A.-PROGRAMA 
  

  

 CONTIDOS  :  1. Teoría da cor. O círculo cromático. Dimensións da cor. Harmonía e contraste 

cromático. Contraste simultáneo. Gamas cromáticas.2.- Técnicas de cor: acuarela e pastel 

 

  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.- Elabora composicións analíticas, 

descriptivas e expresivas con diferentes graos de iconicidade. 2.- Representa o volume, o 

espazo e a textura aplicando técnicas gráfico-plásticas cromáticas. 3.- Modifica as dimensións 

de cores. 4.- Emprega correctamente técnicas húmedas e secas en producións propias. 

 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO   O traballo de aula é moi importante na materia. Os 

traballos realizaránse na súa maior parte na clase, para que o profesor poida observar de xeito 

directo a forma de traballar do alumno, e detectar e correxir os posibles erros no momento no que se 

producen; ou ben, suxerir e orientar de maneira persoalizada os traballos de carácter máis 

creativos.Os traballos serán entregados polo alumno no prazo establecido polo profesor. 



  

 

EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA:  1ª semana de Xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:. 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    70 %      

  Exames…….: 30 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

   A nota da evaluación será a suma das notas do traballo diario e a do exame, 

na porcentaxe establecida na nota de coñecementos. 

 

 

RECUPERACIÓN: 

     

   O alumno deberá realizar aquelas láminas que tiveron una cualificación 

insuficiente ou que non foron entregadas no seu momento.  O prazo de 

entrega será establecido polo profesor. Si ademáis non acadou o 5 no 

exame, deberá realizar outro exame de recuperación. 

   

  NOTA FINAL:      

   A nota final de Xuño será a media das notas das tres avaliacións. No boletín 

figurará esta nota na 3ª avaliación.  
   

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA :DEBUXO TÉCNICO I 

CURSO: 1º BACH                                   AVALIACIÓN: 3ª                 

 

A.-PROGRAMA 
  

  

 CONTIDOS  : 1.- Sistema de planos acotados. Aplicacións. 2.- Sistema axonométrico. 

Fundamentos. Disposición dos eixes e utilización dos coeficientes de redución. Perspectivas 

isométricas, dimétricas e trimétricas. Perspectivas cabaleira e militar. 3.- Sistema cónico 

central. Elementos do sistema. Determinación do punto de vista e orientación das caras 

principais. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación simplificada da 

circunferencia. 4.- Sistema cónico oblícuo. Representación da circunferencia. Representación 

de sólidos nos diferentes sistemas. 5.- Elementos da normalización. Necesidade e ámbito de 

aplicación das normas. Formatos. Vistas. Liñas normalizadas. Escalas. Cotación. Debuxo 

industrial e debuxo arquitectónico. Cortes e seccións. 

   

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1 .- Comprende o funcionamento do sistema 

de planos cotados como una variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os 

coñecementos adquiridos. 2.- Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos polas súas 

vistas principais, con axuda de utensilios de debuxo sobre taboleiro, representando as 

circunferencias situadas en caras paralelas aos planos coordenados como óvalos en lugar de 

elipses, simplificando o seu trazado. 3.- Realiza perspectivas cabaleiras e militares de corpos 

ou espazos. 4.- Comprende os fundamentos da perspectiva cónica, e debuxa perspectivas 

cónicas centrais de corpos ou espazos. 5.- Representa formas sólidas ou espaciais con arcos 

de circunferencia en caras horizontais ou verticais, debuxando perspectivas cónicas oblícuas. 

6.- Obtén as dimensións relevantes de corpos ou espazos representados utilizando escalas 

normalizadas. 7.- Representa pezas e elementos industriais identificando as cotas necesarias 

para a súa correcta definición e dispóndoas de acordó coa norma e diferenciando o trazado de 

eixes, liñas vistas e ocultas. 8.- Representa obxectos con ocos mediante cortes e sección, 

aplicando as normas básicas correspondentes. 

 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

explicados na clase. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Ultima semana de Abril 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       



     

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: 2ª semana de Xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

  EXAMEN 3: (excepción á regla)       

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    40 %      

  Exames…….: 60 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

porcentaxe establecida na nota de coñecementos. 

 NOTA FINAL- A nota final será a media das notas correspondentes ás tres avaliacións. No 

boletín figurará como nota da 3ª avaliación a misma que a final. 

 

 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  Sen exame   

   

  

 

 

 

 

 

 



MATERIA : ECONOMÍA 

CURSO: 1º BACH                                    AVALIACIÓN: 3                         ANO ACADÉMICO: 17-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 6: OS INDICADORES ECONÓMICOS: EMPREGO E PREZOS 

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

atópanse no cadernillo da segunda avaliación 

TEMA 7: AS FORZAS INTERNAS DO MERCADO 

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

unidade atópanse no cadernillo da segunda avaliación  

TEMA 8: POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: A POLÍTICA FISCAL  

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  : 8.1 Política fiscal e orzamentos públicos. 8.2 O Estado na Economía: funcións. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA8.1 Explicar e ilustrar con exemplos significativos as 

finalidades e as funcións do Estado nos sistemas de economía de mercado, e identificar os 

principais instrumentos que utiliza, valorando as vantaxes e os inconvenientes do seu papel 

na actividade económica 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: ECA8.1.1  Distingue e explica as funcións do Estado: 

fiscais, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras e provedoras de bens e servizos públicos. 

ECA8.1 .2 Clasifica as diversas medidas de política fiscal e determina os seus efectos sobre a 

economía. ECA8.1 .3 Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos públicos e 

argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.  

TEMA 9: ASPECTOS FINANCEIROS DA ECONOMÍA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS  : 9.1.1  O diñeiro na Economía: tipoloxía e funcionamento.  9.1. 2 Proceso de 

creación do diñeiro. 9.2  Teorías explicativas da inflación. 9.3 Sistema financeiro. Novas 

formas de financiamento.  9.4  Política monetaria: instrumentos. 9.5.1 Banco Central 

Europeo. 9.5.2  Mecanismos da oferta e demanda monetaria:efectos sobre o tipo de xuro 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA9.1 Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios 

no seu valor e a forma en que estes se miden. CA9.2 Describir as distintas teorías explicativas 

sobre as causas da inflación e os seus efectos sobre os consumidores, as empresas e o 

conxunto da Economía. CA9.3 Explicar o funcionamento do sistema financeiro e coñecer as 

características dos seus principais produtos e mercados. CA9.4 Analizar os diferentes tipos de 

política monetaria. CA9.5 Identificar o papel do Banco Central Europeo, así como a estrutura 

da súa política monetaria. 



ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: E CA9.1 Analiza e explica o funcionamento do diñeiro 

e do sistema financeiro nunha Economía. E CA9.2 Recoñece as causas da inflación e valora as 

súas repercusións económicas e sociais. E CA9.3 Valora o papel do sistema financeiro como 

elemento canalizador  do aforro ao investimento e identifica os produtos e mercados que o 

compoñen. E CA9.4 Razoa, de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de política 

monetaria e o seu impacto económico e social. E CA9.5.1 Describe os efectos das variacións dos 

tipos de interese na Economía. E CA9.5.2 Identifica os obxectivos e a finalidade do Banco 

Central Europeo e razoa sobre o seu papel e funcionamento. 

TEMA 10: CONTEXTO INTERNACIONAL DA ECONOMÍA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 

 CONTIDOS  : 10. 1.1  Comercio internacional: causas e teorías. 10.1. 2 Balanza de pagos, 

especial referencia á española. 10.2  Cooperación e integración económica.  A Unión 

Europea (UE). 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA 10. 1 Analizar os fluxos comerciais entre dúas economías. CA 

10. 2 Examinar os procesos de integración económica e describir os pasos que se produciron 

no caso da Unión Europea. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: E CA 10. 1 Identifica e describe os fluxos comerciais 

internacionais. E CA 10. 2 Explica o proceso de cooperación e integración económica 

producido na Unión Europea, e reflexiona para valorar as repercusións e as implicacións para 

España nun contexto global. 

TEMA 11: A GLOBALIZACIÓN E OS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 

 CONTIDOS  :  11.1.1 Globalización económica e financeira: causas e consecuencias. 11.1.2 
Organismos económicos internacionais: mecanismos de regulación. 11.2.1Ciclos 
económicos: crises na economía. 11.2.2 Políticas macroeconómicas de crecemento, 
estabilidade e desenvolvemento. 11.2.3 Ambiente: recurso sensible e escaso. 11.2.4 
Pobreza e subdesenvolvemento: causas e posibles vías de solución. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA11.1 Analizar e valorar as causas e as consecuencias da 

globalización económica, así como o papel dos organismos económicos internacionais na súa 

regulación. CA11.2 Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises cíclicas na 

economía e os seus efectos na calidade de vida das persoas, o ambiente e a distribución da 

riqueza a nivel local e mundial. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: E CA11.1.1  Expresa as razóns que xustifican o 

intercambio económico entre países. E CA11.1.2 Describe as implicacións e os efectos da 

globalización económica nos países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa 

coordinación. E CA11.2.1  Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 

crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. ECA11.2.2  

Diferenza os conceptos de crecemento e de desenvolvemento. E CA11.2.3  Recoñece e 

explica as consecuencias do crecemento sobre a repartición da riqueza, sobre o ambiente e 



sobre a calidade de vida. ECA11.2.4  Analiza de forma práctica os modelos de 

desenvolvemento dos países emerxentes e as oportunidades que teñen os países en vías de 

desenvolvemento para crecer e progresar. E CA11.2.5  Reflexiona sobre os problemas 

ambientais e a súa relación co impacto económico internacional analizando as posibilidades 

dun desenvolvemento sustentable. E CA11.2.6  Desenvolve actitudes positivas en relación co 

ambiente e valora a consideración da protección do ambiente na toma de decisións 

económicas. E CA11.2.7  Identifica os bens ambientais como factor de produción escaso, que 

proporciona inputs e recolle refugallos e residuos, o que supón valorar os custos asociados. E 

CA11.2.8  Recoñece a evolución cíclica da actividade económica, describe as fases, as 

representa graficamente e considera as súas consecuencias sociais 

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 2 ao 11 de maio. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:        

    Proba escrita, referida ás UNIDADES  5,6,7,8 e 9 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 1 ao 15 de xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás UNIDADES  5,6,7,8, 9,10 e 11  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 cómo máximo nun 30% 

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco. 

 Os alumnos/as que suspenden unha avaliación deberán realizar un exame para recuperala.  

 A nota final será a obtida na 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 obtida nos exames e demais instrumentos de avaliación da terceira 

avaliación.    

 A cualificación da terceira avaliación, coincidente coa nota de final de curso, será a nota media 

das notas correspondentes a:  primeira avaliación, segunda     avaliación e nota obtida nos 

exames e demais instrumentos de avaliación que correspondan a esta (terceira).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 1º BACH              AVALIACIÓN 3ª             ANO ACADÉMICO 2017-18 

Tema 9: Bádminton. 

Duración aproximada: 6 sesións. 

Contidos científicos: as técnicas de golpeo en bádminton. Aspectos tácticos do bádminton. 

Bádminton como deporte para a mellora dos parámetros da condición física. Bádminton como 

deporte para a mellora da distribución espacial. Quecementos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: Coñecer e realizar con éxito as diferentes técnicas de golpeo 

do bádminton atendendo a aspectos tácticos. Entender o bádminton como un recurso de ocio e 

lecer e as melloras fisiolóxicas que a súa práctica implica. Saber organizar torneos de bádminton 

nun contexto escolar. Realizar quecementos axeitados á práctica do bádminton. 

Tema 10: condición física e coordinación: as combas. 

Duración aproximada: 5 sesións. 

Contidos científicos: xogos e exercicios con combas, de manipulación, e saltos de baixo e alto 

impacto, a tempos simples ou dobles. Traballo de coordinación e sinconización en parellas e 

grupos con combas. 

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

xogos e exercicios con combas. Practicar xogos e exercicios de maneira activa. Desenvolver 

habilidades coordinativas a través dos xogos. Crear unha rutina individual con saltos de combas. 

Valorar o emprego da comba como forma divertida, sinxela e completa de adestramento. 

Respectar as posibilidades de rendemento propias e alleas. 

Tema 11: Baloncesto 

Duración aproximada: 7 sesións. 

Contidos científicos: regulamento básico do baloncesto. Aspectos técnicos: lanzamentos, pases e 

bote. Aspectos tácticos: balances ofensivos e defensivos. Estratexia xeral da práctica do 

baloncesto. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: Coñecer e respectar o regulamento básico da práctica do 

baloncesto. Saber e realizar con éxito as diferentes técnicas ofensivas e defensivas do 

baloncesto. Coñecer aspectos tácticos do baloncesto relativos ás fases ofensivas e defensivas e 

utilizalas en función da situación de xogo. Realizar quecementos axeitados á práctica do 

baloncesto. 

Tema 12: valoración final da condición física 

Duración aproximada: 2 sesións. 

Contidos científicos: a condición física como elemento de saúde e calidade de vida. A actividade 

física como medio para alcanzar unha condición física saudable. Probas de medición e valoración 

da condición física saudable. Valoración das melloras na condición física e fisiolóxica. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: valorar a importancia da condición física saudable. Identificar 



diferentes parámetros da condición física saudable. Saber medir os principais parámetros da 

condición física saudable. Participar e colaborar nas tarefas grupais. Mellorar os parámetros 

respecto da avaliación inicial. 

 B.- Obxectivos actitudinais. 

1. Ser puntuais. 2. Traer o material axeitado á materia e coidar o propio do centro. 3. Esforzarse e 

automellorar nas clases. 4. Colaborar co profesor e co resto dos compañeiros o máximo posible. 

5. Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e propias, así como as opinións dos 

compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7. Implicarse na materia. 8. Amosar 

interese polos contidos da materia. 9. Levar unha hixiene óptima no centro. 10. Ser capaz de 

traballar en equipo.  

 C.- Avaliación. 

C1) Instrumentos de cualificación: 

Contidos conceptuais (saber): 

 Traballos colaborativos sobre contidos da materia: subido á aula virtual e podendo ser 

defendido en horario lectivo  

Contidos procedimentais (saber facer): 

 Avaliación continua e final mediante rúbricas de observación de entre 5 e 10 elementos 

(90%). 

 Rexistro anecdótico (10%). 

Contidos actitudinais (saber estar e querer estar):  

 Lista de control cos 10 elementos das actitudes (80%). 

 Rexistro anecdótico (20%). 

Os alumnos exentos da parte práctica da materia terán que realizar: a) Unha memoria escrita de 

todas a s sesión impartidas na avaliación 2) Presentarán un traballo monográfico sobre un tema 

proposto polo departamento. Asistirán de forma regular as clases teóricas e práctica e colaborarán 

co profesor en acción de axuda técnica, sendo valorados estes conceptos cun máximo de 1 

punto. A cualificación final será de APTA ou NON APTA. En casos excepcionais para non 

perxudicar o expediente académico dun alumno brillante, a puntuación poderse subir ata un 8. 

C2) Criterios de cualificación: 

Cada unha das partes da avaliación terá que estar aprobada para poder superar o trimestre 

dentro da materia. Haberá, ademais, traballos optativos tanto de carácter práctico como 

conceptual para optar a subir nota nos apartados conceptos e procedementos. 

Nota de avaliación final: conceptos (30%) + procedementos (50%) + actitudes (20%). 

C3) Recuperación: 

Non hai recuperación trimestral. De ter suspenso o trimestre, o alumno terá unha oportunidade de 

aprobalo no mes de xuño. 

C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación.  



 

  

3ª AVALIACIÓN FILOSOFIA 1º BACH 

 

A.- PROGRAMA 

 

TEMA 7: OS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DO ESTADO 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 

CONTIDOS: 

• A filosofía política 

• Concepcións do Estado 

• pensamento utópico 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• Os alumnos e alumnas deberán coñecer asdiferentes concepcións do Estado así 

como oconcepto de Estado en sí mesmo. 

• Tamén deberá coñecer diferentes teorías filosóficas acerca del pensamiento 

utópico. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

• A sociabilidade humana (1p) 

• Concepto, necesidade e orixe do Estado (2p) 

• As formas do Estado (2p) 

• Lexitimación do Estado (2p) 

• A orixe da democracia (1p) 

• O nacemento da ciencia política moderna: Maquiavelo (1p) 

• Parlamentarismo e separación de poderes:Locke (1p) 

• A análise marxista e a Teoría crítica (1p) 

• O pensamento utópico (2 p) 

TEMA 8: A ESTÉTICA FILOSÓFICA E A CAPACIDADE SIMBÓLICA 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

 

CONTIDOS:  

• A capacidade simbólica. 

• A estética 



• A beleza 

• A arte 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

• alumnado deberá coñecer e entender que son os símbolos e que o ser humano e 

un animal simbólico; deberá entender as fases do proceso creativo e as diversas 

manifestacións da expresión artística. 

• Tamén deberá coñecer a rama específica da filosofía dedicada a arte, a Estética, e 

o significado doxuízo estético en Kant. 

• Por último saberá discernir os diferentes tipos de beleza e as distintas concepcións 

da arte así como as súas funcións. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

• Entender a capacidade simbólica (1p) 

• Definir a estética e explicar o xuízo estético segundo Kant (1p) 

• Definición e tipos de beleza (1p) 

• Concepcións da arte (2p) 

• Funcións da arte(2p) 

• A interpretación das obras de arte (1p) 

 

TEMA 9: A COMUNICACIÓN E A ARGUMENTACIÓN LÓXICA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS  :  

• Que é a lóxica? 

• A lóxica formal 

• A lóxica de enunciados 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

• Consecución axeitada da resolución dos problemas lóxicos básicos utilizando 

tablas de verdade e cálculo lóxico cun coñecemento cabal das regras de inferencia e do 

linguaze específico da lóxica formal. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

• Definir qué é a lóxica formal e saber formalizar (1p) 

• Saber plantexar e resolver unha tabla de verdade e indicar o valor resultante daa 

fórmula lóxica, así como saber identificar a súa forma e o seu grao. (1 p) 

• Saber facer un cálculo lóxico utilizando as regras básicas de inferencia. (1 p)  

 

 

 

 



  

  

  Realización en clase e en casa, de xeito individual ou grupal, os exercicios  

propostos en cada unidade.  Pequenos traballos, exposicións orais,  controis,….. 

Promoverase de xeito especial, e valorarase de xeito especial, as intervencións orais.  

  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de maio, primeira semana de xuño. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Unidades 7,8 e 9 

Constará de cinco a dez estándares de aprendizaxe básicos. 

  

  

       

  Traballo diario:    

Exame: 80% 20 %      

 A nota  da terceira avaliación farase coincidir coa nota final. Os 

alumnos suspensos terán dereito a un exame de recuperación da 3ª avaliación e 

posteriormente, a unha repesca de unha ou dúas avaliacións, nunca de tres.   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 
 

 
CURSO: 1º BACHARELATO                 AVALIACIÓN:  3ª      ANO ACADÉMICO: 2017-18 

 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 
 
TEMA 1 . As forzas 

TEMPO ESTIMADO:14 días 
 
 

CONTIDOS: 

 
1.     Forzas a distancia; a forza como interacción; a forza gravitatoria; a forza eléctrica. 

2.     Forzas de contacto; a forza normal; forzas de rozamento; forza tensión. 

3. O problema do equilibrio; as forzas son aditivas; primeira condición de equilibrio; segunda 

condición de equilibrio. 

4.     Movemento lineal e impulso; cambio na velocidade e impulso mecánico; momento lineal 

(ou cantidade de movemento); relación entre o momento lineal e a forza. 

5. A conservación do momento lineal; a terceira lei de Newton e a conservación do momento 

lineal; colisións. 

6.     Dinámica do Movemento Armónico Simple 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
 

1.       Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

2.       Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados e 

/ou poleas 

3. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 

predicir o movemento dos mesmos a partir das condicións iniciais. 

4. Determinar e aplicar a lei de Gravitación Universal á estimación do peso dos corpos e á 

interacción entre corpos celestes tendo en conta o seu carácter vectorial. 
 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 
 

1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante, e extraendo 

consecuencias sobre o seu estado de movemento.



2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou 

inclinados, aplicando as leis de Newton. 

3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordo tensas e poleas coas 

forzas actuantes sobre cada un dos corpos. 

4.       Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda lei de 

Newton. 

5. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de 

propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal. 

6. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos cal queiras, coñecidas as 

variables das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela. 

 
 
 
 

TEMA 3. Traballo e enerxía 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS 

CONTIDOS: 

1.       Enerxía mecánica e traballo. 

2.       Sistemas conservativos. 

3.       Teorema das forzas vivas. 

4. Traballo e enerxía potencial; enerxía potencial gravitatoria, o traballo e a enerxía potencial 

gravitatoria. 

5. Principio de conservación da enerxía mecánica, principio de conservación da enerxía cando 

actúan forzas conservativas e non conservativas. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 

predicir o movemento dos mesmos a partir das condicións iniciais. 

2. Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de casos 

prácticos. 

3. Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha 

enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía.



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 

 
1. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial. 

2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía 

cinética e determina algunha das magnitudes implicadas. 

3. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto 

teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co 

traballo. 

 

 

B.-AVALIACIÓN 
 

 
INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO 

Terase en conta o traballo diario, saídas voluntarias ao encerado, participación, traballo en 

laboratorio. 

 

 

EXAMES: 

EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: Entre o 7 e o11 de maio 

CONTIDOS E ESTRUTURA: 

As unidades dadas ata esa data. 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: Entre o 11 e 19 de xuño 

CONTIDOS E ESTRUTURA: 

As unidades restantes. 
 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

 
NOTA DE COÑECEMENTOS: 

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

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

redondeo da nota. 

EXAMENES. Dous exames por avaliación, de problemas e cuestións razoadas, enfocados a 

conseguir os estándares de aprendizaxe. Farase a media aritmética dos dous exames. 

NOTA DE AVALIACIÓN: A nota de avaliación será a media dos dous exames, sempre que a



nota dalgún deles non sexa inferior a 2. A partir dunha nota media de 4,25, o traballo 

diario fará que a avaliación apróbese ou non. 

 
 

RECUPERACIÓN: 

Mediante un exame: 

Data aproximada: Despois de cada avaliación. 

Farase un exame de toda a materia da avaliación. 

 

 

NOTA FINAL: A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas (ou recuperadas). 

Tamén se fará media con dúas aprobadas e unha suspensa si a nota é de 4. A nota da 3ª 

avaliación que se pon no boletín coincide coa nota final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA : FRANCÉS 

 
CURSO: …1.º  BAC 1º idioma      AVALIACIÓN:3ª     ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 

11: 

Unidade 8.  

 DURACIÓN APROXIMADA:14h 

 

 CONTIDOS  :  

Funcións comunicativas 

 

 

-Permitir, prohibir, obrigar. 
 

-Describir un obxecto. 

Patróns sintácticos e discursivos 
 

 

-A formación do plural (2). 
 

-Os adxectivos de cor. 
 

-Os adxectivos beau, nouveau, vieux. 
 

-Os pronomes relativos qui e que. 
 

 

-O imperfecto. 
 

-Os verbos connaître, écrire, mettre e vendre. 

Léxico de uso frecuente 

 

-As cores. 
 

-As formas. 
 

-Os materiais. 
 

-As medidas. 
 

-A informática. 

Patróns sonoros 
 

-Les sons [E] 
/ [O] / [Œ] 
 

 

-  

 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 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 

 

-. Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas ou asuntos 

relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses 

 

 

 

 
TEMA 2: Unidade 9 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 14 

 

 CONTIDOS  : 

 

Funcións comunicativas 
 

 

-Expresar felicitacións. 
 

 

-Facer unha reserva. 

Patróns sintácticos e discursivos 

 

-Os artigos: particularidades. 

 

-Os pronomes interrogativos. 

 

-Os pronomes demostrativos. 

 

-Interrogativa con investimento suxeito-verbo. 

 

-Os adverbios de modo. 

 

-Os verbos recevoir e conduire. 

 

Léxico de uso frecuente 
 

 

-As viaxes. 
 

-O aeroporto e o avión. 
 

-As festas. 
 

-A estación de tren e o tren. 
 

-O hotel. 
 

 

Patróns sonoros 

 

-Os sons [ɑ ] 

/ [ɛ ] / [ɔ] 

 

 

 

 

 



 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

 

Funcións comunicativas 
 

 

-Expresar felicitacións. 
 

 

-Facer unha reserva. 

Patróns sintácticos e discursivos 

 

-Os artigos: particularidades. 

 

-Os pronomes interrogativos. 

 

-Os pronomes demostrativos. 

 

-Interrogativa con investimento suxeito-verbo. 

 

-Os adverbios de modo. 

 

-Os verbos recevoir e conduire. 

 

Léxico de uso frecuente 
 

 

-As viaxes. 
 

-O aeroporto e o avión. 
 

-As festas. 
 

-A estación de tren e o tren. 
 

-O hotel. 
 

 

Patróns sonoros 

 

-Os sons [ɑ ] 

/ [ɛ ] / [ɔ] 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros medios 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

Produce oralmente e por escrito información relacionada coa materia estudiada 

-  

 

 

  



 

 

 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 

- Control do traballo diario: realización de deberes, exercicios de clase e a súa corrección; participación 

nas actividades da clase ; actitude de colaboración cos compañeiros. 

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

 

 EXAMES: 1 exame ó final do trimestre 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: final do trimestre 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA:Según o traballado na clase con exercicios do mesmo 
tipo. 
 
 
  
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 

controis ó longo do trimestre :20% da nota de avaliación; control oral ó final do trimestre 30% 

             NOTA DE AVALIACIÓN: 

40% exame 

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

 10% actitudes (traballo, comportamento, participación) 

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

  
RECUPERACIÓN:  Non hai recuperación. A avaliación é continua 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

Farase a media das tres avalaacións. A terceira avaliación deberá estar aprobada para 
poder facer a media das tres avaliacións. 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDENTE 
Farase mediante a realización dun traballo que o alumno deberá realizar o longo de cada 
unha das avaliacións. Si esa realización non é superada poderá presentarse a proba 
extraordinaria de asignaturas pendentes de final de curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



MATERIA : FRANCÉS 

 
CURSO: …1.º  BAC 2º idioma    AVALIACIÓN:3ª         ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 

11: 

Unidade 8.  

 DURACIÓN APROXIMADA:14h 

 

 CONTIDOS  :  

Funcións comunicativas 

 

 

-Permitir, prohibir, obrigar. 
 

-Describir un obxecto. 

Patróns sintácticos e discursivos 

 

 

-A formación do plural (2). 
 

-Os adxectivos de cor. 
 

-Os adxectivos beau, nouveau, vieux. 
 

-Os pronomes relativos qui e que. 
 

 

-O imperfecto. 
 

-Os verbos connaître, écrire, mettre e vendre. 

Léxico de uso frecuente 

 

-As cores. 
 

-As formas. 
 

-Os materiais. 
 

-As medidas. 
 

-A informática. 

Patróns sonoros 

 

-Les sons [E] 
/ [O] / [Œ] 
 

 

-  

 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 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 

 

-. Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas ou asuntos 

relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses 

 

 

 

 
TEMA 2: Unidade 9 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 14 

 

 CONTIDOS  : 

 

Funcións comunicativas 

 

 

-Expresar felicitacións. 
 

 

-Facer unha reserva. 

Patróns sintácticos e discursivos 

 

-Os artigos: particularidades. 

 

-Os pronomes interrogativos. 

 

-Os pronomes demostrativos. 

 

-Interrogativa con investimento suxeito-verbo. 

 

-Os adverbios de modo. 

 

-Os verbos recevoir e conduire. 

 

Léxico de uso frecuente 

 

 

-As viaxes. 
 

-O aeroporto e o avión. 
 

-As festas. 
 

-A estación de tren e o tren. 
 

-O hotel. 
 

 

Patróns sonoros 

 

-Os sons [ɑ ] 

/ [ɛ ] / [ɔ] 

 

 

 



CONTIDOS MÍNIMOS: 

 

Funcións comunicativas 

 

 

-Expresar felicitacións. 
 

 

-Facer unha reserva. 

Patróns sintácticos e discursivos 

 

-Os artigos: particularidades. 

 

-Os pronomes interrogativos. 

 

-Os pronomes demostrativos. 

 

-Interrogativa con investimento suxeito-verbo. 

 

-Os adverbios de modo. 

 

-Os verbos recevoir e conduire. 

 

Léxico de uso frecuente 

 

 

-As viaxes. 
 

-O aeroporto e o avión. 
 

-As festas. 
 

-A estación de tren e o tren. 
 

-O hotel. 
 

 

Patróns sonoros 

 

-Os sons [ɑ ] 

/ [ɛ ] / [ɔ] 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono ou outros medios 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

Produce oralmente e por escrito información relacionada coa materia estudiada 

-  

 

 

  



 

 

 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 

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

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

 

 EXAMES: 1 exame ó final do trimestre 
  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: final do trimestre 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA:Según o traballado na clase con exercicios do mesmo 
tipo. 
 
 
  
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 

controis ó longo do trimestre :20% da nota de avaliación; control oral ó final do trimestre 30% 

             NOTA DE AVALIACIÓN: 

40% exame 

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

 10% actitudes (traballo, comportamento, participación) 

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

  
RECUPERACIÓN:  Non hai recuperación. A avaliación é continua 

 
AVALIACIÓN FINAL: 

Farase a media das tres avalaacións. A terceira avaliación deberá estar aprobada para 
poder facer a media das tres avaliacións. 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDENTE 
Farase mediante a realización dun traballo que o alumno deberá realizar o longo de cada 
unha das avaliacións. Si esa realización non é superada poderá presentarse a proba 
extraordinaria de asignaturas pendentes de final de curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



MATERIA: GREGO I 

CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 3                         ANO ACADÉMICO:17-18 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 7: Ὁ Κύκλωψ (α/β) 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
CONTIDOS  : B3.3 Declinacións gregas: enunciados e paradigmas (recapitulación 1ª e 2ª; 3ª 

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

B3.4 Flexión  pronominal (interrogativos e indefinidos). B7.1 Vocabulario básico grego do 

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

textos. B6.3 Análise morfosintáctica comparada coa lingua propia. B6.4 Lectura comprensiva 

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

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

mitos en Homero. 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Clasifica substantivos das declinacións 

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

pronomes estudados. Clasifica substantivos das declinacións estudadas e declina temas en 

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

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

frases gregas do texto. Distingue na oración suxeito, verbo, atributo e complemento directo. 

Contesta ás preguntas de comprensión. Contesta ás preguntas de comprensión. Compón un 

texto inspirado no texto do tema. Coñece os heroes homéricos e as súas fazañas 

 
TEMA 8 Πρὸς τὸ ἄστυ (α/β) 

CONTIDOS: Declinacións gregas: (3ª en líquida) Temas en ντ (πᾶς, πᾶσα, πᾶν). Numerais. 

Construcións de participio (presente medio). Sistema verbal. Verbos temáticos e atemáticos: 

presente indicativo, imperativo e infinitivo  medio -άω. Vocabulario básico grego do tema. 

Iniciación ás técnicas de tradución. Iniciación á retroversión e comentario de textos. Análise 

morfosintáctica comparada coa lingua propia. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Lectura comparada e comentario de textos en grego e na lingua propia  sobre mitoloxía. 

Produción de textos propios en grego. Atenas: esbozo histórico 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
Clasifica substantivos das declinacións estudadas e declina temas en líquida da 3ª. Recoñece 

as formas do adxectivo estudado. Recoñece os numerais estudados. Recoñece o participio 

medio e sabe con que concerta. Recoñece as formas verbais do presente medio estudadas. 

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

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

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

comprensión. Compón un texto inspirado no texto do tema. Explica os trazos esenciais da 

historia de Atenas enmarcando os principais fitos. 

 



 

TEMA 9 

 

 

Ἡ πανήγυρις (α/β) 
CONTIDOS: Construcións de participio (activo). Declinacións gregas: (3ª en vogal). Casos 

gregos (xenitivo). Vocabulario básico grego do tema. Iniciación ás técnicas de tradución. 

Iniciación á retroversión e comentario de textos. Análise morfosintáctica comparada coa lingua 

propia. Lectura comprensiva de textos traducidos. Lectura comparada e comentario de textos 

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

lecer: festas e espectáculos (edificios e lugares). 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Recoñece o participio activo e sabe con que 

concerta. Clasifica substantivos das declinacións estudadas e declina temas en vogal da 3ª. 

Traduce os diferentes uso do xenitivo. Deduce o significado a partir do contexto e das imaxes. 

Analiza intuitivamente o texto. Completa ocos en frases gregas do texto. Distingue na oración 

suxeito, verbo, atributo e complemento directo. Contesta ás preguntas de comprensión. 

Contesta ás preguntas de comprensión. Compón un texto inspirado no texto do tema. 

Identifica os locais de culto e espectáculo e relaciónaos co aprendido. 

TEMA10 Ἡ συμφορά (α/β) 

CONTIDOS: Declinacións gregas: (3ª en vogal). Formas verbais persoais e non persoais 

(infinitivo).  Recapitulación dos verbos estudados no curso. Vocabulario básico grego do tema. 

Iniciación ás técnicas de tradución. Iniciación á retroversión e comentario de textos.  Análise 

morfosintáctica comparada coa lingua propia. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Lectura comparada e comentario de textos en grego e na lingua propia  sobre mitoloxía. 

Produción de textos propios en grego. Traballo e lecer: festas e espectáculos (deportes e 

festivais). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Clasifica substantivos das declinacións 

estudadas e declina temas en vogal da 3ª. Coñece e traduce as construcións de infinitivo con 

verbo impersoal. Analiza morfoloxicamente e traduce formas verbais estudadas. Deduce o 

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

frases gregas do texto. Distingue na oración suxeito, verbo, atributo e complemento directo. 

Contesta ás preguntas de comprensión. Contesta ás preguntas de comprensión. Compón un 

texto inspirado no texto do tema. Describe as competicións atléticas relacionándoas coas 

modernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

cualificar caderno nin tarefas. 

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

controis co exame de avaliación 

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

exames. 

RECUPERACIÓN: EXAME FINAL DE MÍNIMOS: Despois de comunicar as notas da 3ª 

avaliación, todo o alumnado deberá facer un exame final de MÍNIMOS. Para os alumnos coa 

materia aprobada o resultado desta proba servirá para redondeos, sempre a máximos. Para 

os alumnos suspensos ou aqueles que non puideron ser avaliados por faltas de asistencia, 

sexa cal sexa a súa orixe, será a nota final, considerando esta unha oportunidade a maiores. 

 

NOTA: No caderno de traballo do alumno, na primeira páxina figuran claramente os criterios cos que 

se avalían as probas: o que penaliza e se esixe. En cada tema especificamos na clase as estruturas 

que se deben aprender e reproducir en cada tema e que son “mínimos”. Tamén hai en cada tema 

exemplos de exames de anos anteriores. 

 

   

  

 

           

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIA : HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO  

CURSO:1º BACH                                     AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO: 

2017-2018 

 

A.-PROGRAMA 
 TEMA 11: A II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

 DURACIÓN APROXIMADA:7 días 

 CONTIDOS  : 

- II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 

- Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 

- Consecuencias da II Guerra Mundial. 

- Antisemitismo: o Holocausto. 

- Preparación da Paz e a ONU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-  Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 

característicos. 

- Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Eu Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida 

cotiá.ropa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

- Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

- Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 

secundarias, relativa á posguerra. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

- Identifica e explica as causas desencadeantes da II Guerra Mundial a partir de fontes 

históricas. 

- Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na guerra do Pacífico. 

- Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

- Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 

- Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña Nazi. 

TEMA 12: A guerra fría. 

DURACIÓN APROXIMADA:7 días 

CONTIDOS: 



- Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: Guerra Fría. 

- Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da Guerra Fría á 

coexistencia pacífica e a distensión. 

-  Evolución da economía mundial de posguerra. 

- Características sociais e culturais de dous modelos políticos diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos 

dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

- Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, e 

establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións 

internacionais. 

- Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista, 

revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

- Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista político, 

social, económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante este período 

afectan as dúas grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Localiza nun mapa os países que forma o bloque comunista e capitalista. 

- Compara os sistemas políticos, económicos e ideolóxicos dos dous bloques. 

- Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría. 

- Identifica e explica as distintas etapas da Guerra Fría. 

Tema 13:  A descolonización e o terceiro mundo. 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

CONTIDOS:  

- Orixes, causas e factores da descolonización. 

- Etapas e modelos de descolonización. 

- Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 

- O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: problemas dos países do terceiro 

mundo. 

- Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; nacemento da axuda 

internacional. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os 

factores que explican o proceso. 



-  Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar as que 

afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada 

proceso. 

- Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre as súas 

actuacións. 

- Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

- Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e 

describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus conflitos. 

 

- Establece de forma razoada as distintas causas e feitos factores que desencadean e 

explican o proceso descolonización. 

 

- Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de África. 

 

- Analiza as características dos países do Terceiro Mundo a partir de gráficas. 

 

- Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fontes históricas. 

 

- Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países en vías de 

desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa intervención neocolonialista. 

 

- Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos países 

subdesenvolvidos. 

 
TEMA 14: O bloque comunista.  

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

CONTIDOS: 

- A URSS e as democracias populares. 

- Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 

-  Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas repúblicas exsoviéticas. 

- Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central e oriental. 

- Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 

significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

- Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika 

e á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 



- Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 

informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

- Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa 

central e oriental. 

- Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e 

resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países formados tras a caída do muro de 

Berlín. 

- Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a desintegración da 

URSS, a formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

- Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de Breznev ata a de 

Gorbachov. 

- Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das repúblicas exsoviéticas 

e a CEI- Federación Rusa. 

- Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín. 

- Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada a disolución do 

bloque comunista. 

- Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade, utilizando mapas de 

situación. 

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

Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia. 

TEMA 15:  O mundo capitalista na segunda metade do século XX. 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

CONTIDOS: 

- Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade do século XX. 

- Estado do benestar. 

- Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades Europeas á Unión. 

- Obxectivos e institucións da Unión Europea. 

- Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. 

- Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 

establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos. 

- Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 



cotiá. 

- Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados 

que configuran a súa evolución. 

- Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa 

estrutura. 

- Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 

90 do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación da sociedade 

norteamericana e que constitúen elementos orixinarios do Estado do benestar. 

- Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 

establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

- ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda metade do 

século XX. 

- Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do benestar. 

- Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Europea. 

- Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos obxectivos que esta 

persegue. 

- Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis significativos de tipo político, social e económico 

dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 

- Establece razoadamente as características e os símbolos que explican aspectos singulares 

do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

TEMA 16: O mundo actual. 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

CONTIDOS: 

- Globalización e medios de comunicación: impacto científico e tecnolóxico. Caída do muro de 

Berlín. Atentados de Nova York. A inmigración como fenómeno globalizado. 

- A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 

- Europa: reto e unión. 

- A sociedade norteamericana a comezos do século XXI, tras os atentados do 11 de setembro 

de 2001. 

- Hispanoamérica: situación actual. 

- O mundo islámico na actualidade. 

-  África islámica, subsahariana e Sudáfrica. 

- A India e China do século XX ao XXI: evolución política, económica, social e de mentalidades 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 



- Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de 

comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 

sociedade actual. 

- Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 

súas características. 

- Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para 

amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

- Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI 

identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o 

impacto ocasionado a este país. 

- Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

- Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

- Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

- Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI, 

seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 

información existente en internet e noutros medios dixitais. 

- Extrae co Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 

que a sustentan, actos máis relevantes (11-S de Nova York, 11-M de Madrid 7-X de Londres, 

etc.), os seus símbolos e as repercusións na sociedade (cidadanía ameazada, asociacións de 

vítimas, mediación en conflitos, etc.), e analiza e comunica a información máis 

relevante.nclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo actual. 

- Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas seleccionadas. 

- Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con outros países ou 

áreas xeopolíticas. 

- Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e culturais da 

Hispanoamérica actual. 

- Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do mundo islámico, e 

localiza nun mapa os países que o forman na actualidade. 

- Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os principais países do 

continente africano. 

- Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a India. 

 

 

 



 
B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  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. 
 

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

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

 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: 2 - 8 maio 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas: 11 - 12 - 13 

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: 5 - 12 xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 

Temas 14 - 15 - 16 

      

    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. 

 



     

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

       

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

traballo oralmente en clase. 10% realización das tarefas diarias en clase e na 

casa. 

  

  

 

 

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

avaliacións. Será similar o xa indicado. A nota  fará media coas outras avaliacións. Se é non presentado a 

nota da recuperación será 0.  

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

 

    

   

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

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

 

 

   

 

        

    

  

 

 

 



MATERIA: INGLES 
 

CURSO: 1º BACH                                   AVALIACION: 3ª               ANO ACADEMICO: 17-18 

 

 

A.- PROGRAMA 

 

TEMA 7 IN SHAPE 

 DURACION APROXIMADA:15 DIAS 

 CONTIDOS: Deporte e vida saudabel, prefixos, formacion de palabras mediante 

adxectivo+preposicion diferencias entre tell / say, estilo indirecto, lectura de un texto 

intentando ler entre liñas, audicions  monologos e consellos, falar dos distintos puntos de vista 

do deporte de competicion, redaccion dun ensaio de opinion e uso dos conectores de causa e 

resultado 

TEMA 8 CULTURE SHOCK 

Duracion aproximada 15 dias 

CONTIDOS Vocabulario referente as tradicios, diferentes culturas , used to/ get used to , 

lectura do texto coa intencion de identificar a idea principal de cada paragrafo e facer resumo, 

First, Second and Third Conditional, dialogo , comparacion de cuadros semellanzas e 

diferencias, falar acerca das vacacions, redaccion dun ensaio de tipo informativo 

Repaso xeral do curso coa axuda do material extra que inclue o libro de texto  

3ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS: O alumno coñece e usa axeitadamente o 

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

resumos  e separar a idea central da informacion adicional, entende as diferentes audicions e 

pode contalas en estilo indirecto, fala e escribe seguindo os modelos estudiados usando as 

novas estructuras gramaticais e o vocabulario axeitado. 

 

 

 

B.- AVALIACION 

INSTRUMENTOS 

De control do traballo diario Chamadas de clase, pequeños exames, exposicions 

orais , redaccions escritas, participacion nos debates, 

colaboracion e interes polo coñecemento e uso da 

lingua. 

EXAMES: Maximo dous por aval. EXAMEN 1 Mediados de Abril arpox. 

EXAMEN 2 Primeiros de Xuño aprox. 

CONTIDOS: Dado a continuidade da materia os 

exames da ultima avaliacion incluen todo o 

estudiado dende o principio. 

CRITERIOS DE CUALIFICACION 

 

   Listening 10% 

   Reading 15% 

   Writing 25% 

   Grammar 15% 

   Vocabulary 15% 

   Speaking 20% 

 

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

podera haber ningun apartado a cero. No caso de non superar a avaliacion tampouco podera aprobar a 

Ordinaria tendo que presentarse a proba extraordinaria de Setembro 

 

 



 

MATERIA:LATÍN-I 
CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 3ª                          
 
A.-PROGRAMA 

TEMA 1: As formas nominais do verbo: os participios latinos 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-O verbo latino: o Subxuntivo (Activa). 2.-O verbo latino: a voz pasiva: sistema 

de presente. 3- As formas nominais do verbo (1). Os participios latinos: formas e usos. 4. – A voz pasiva: 
sistema de perfecto 5. – Hispania romana; 6.-O exército romano. 

 OBXECTIVOS :1.-O verbo latino: o Subxuntivo (Activa). 2.-O verbo latino: a voz pasiva: sistema de 
presente.3- As formas nominais do verbo (1). Os participios latinos: formas e usos. 4. – A voz pasiva: 
sistema de perfecto 5. – Hispania romana; 6.-O exército romano 

 MÍNIMOS EXIXIBLES:1.-O verbo latino: o Subxuntivo (Activa). 2.-O verbo latino: a voz pasiva: sistema de 
presente.3- As formas nominais do verbo (1). Os participios latinos: formas e usos. 4. – A voz pasiva: 
sistema de perfecto 5. – Hispania romana; 6.-O exército romano. 

 
TEMA 2: As formas nominais do verbo: os infinitivos latinos. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- As formas nominais do verbo latino (2): os infinitivos. Usos do infinitivo. As 

completivas de infinitivo. 2.-O Latín e a tradición clásica; 3. – Numerais. 
 OBXECTIVOS :1. - As formas nominais do verbo latino (2): os infinitivos. Usos do infinitivo. As 

completivas de infinitivo. 2.-O Latín e a tradición clásica; 3. – Numerais. 
 MÍNIMOS EXIXIBLES:1. - As formas nominais do verbo latino (2): os infinitivos. Usos do infinitivo. As 

completivas de infinitivo. 2.-O Latín e a tradición clásica; 2. – Numerais. 
 

TEMA 3: A subordinación en latín. USOS E VALORES DE UT, CUM. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-A subordinación en latín.; 2.Usos e valores de UT. ; 3.-Usos e valores de CUM 

4.- A relixión romana.  
 OBXECTIVOS :1.-A subordinación en latín.; 2.Usos e valores de UT. ; 3.-Usos e valores de CUM 4.- A 

relixión romana.  
 MÍNIMOS EXIXIBLES:1.-A subordinación en latín.; 2.Usos e valores de UT. ; 3.-Usos e valores de CUM 4.- 

A relixión romana. 
 

TEMA 4: O verbo POSSUM. Os verbos compostos de SUM.Os Complementos Circunstanciais de Lugar en Latín. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 
 OBXECTIVOS :1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 MÍNIMOS EXIXIBLES:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

 
TEMA 5: O verbo latino: A conxugación regular completa (Activa e Pasiva). Introducción ós principais verbos 

irregulares.      
 DURACIÓN APROXIMADA: x  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 
 OBXECTIVOS :1.-......; 2.-.......; 3.-...... 
 MÍNIMOS EXIXIBLES:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

 
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 respectuoso 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.-.Mellorar nas técnicas de análise e traducción de frases e textos de 
mediana extensión ; 2.-Asentar o coñecemento de vocabulario latino básico; 3.- Aumentar a comprensión dos 
textos traducidos e valorar os seus aspectos históricos, mitolóxicos e literarios. 
 
C.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Descripción do sistema de control 
 EXAMES: 
  EXAME 1:         
   DATA APROXIMADA: Entre o 2 e o 11 de Maio de 2018 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Unidades 1-2 
  EXAME 2 (EXAME FINAL):        
   DATA APROXIMADA: Entre o 6 e o 18 de Xuño de 2108 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Unidades 1-5 e repaso xeral do curso (Exame final) 
         
   :  
   :       
     
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
  Valorarase sobre un 10% da nota final. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    10 %      
  Exames…….: 90 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: Nun 90% 
  Actitudes: Nun 10% 

    
RECUPERACIÓN: 
  Mediante un exame : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 
  Sen exame Se se aproba a terceira avaliación, considérase aprobada a primera ou a segunda en 

caso de que estivesen suspensas.    
NOTA FINAL: A partir da media ponderada dos exames, máis a aportación da valoración do traballo 

diario.Farase unha media dos douss exames, pero tendo en conta que o segundo terá máis valor 
que o primeiro, pois é un exame final de todo o curso. Deberase aprobar o 2º exame cun mínimo 
de 5 para aprobar a avaliación.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA : LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

CURSO: 1º BACH                                   AVALIACIÓN: 3ª                      ANO ACADÉMICO:17-18 

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

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

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

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

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

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

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

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

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

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

melódica como harmónica. 6.-Práctica 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. 7.- Ler obras musicais utilizando partituras. 

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

fonador, os seus órganos, seu funcionamento, 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. B1-7.-Lee obras 

musicais utilizando partituras. 

TEMA 2: UNIDADE 2: A teoría musical 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: 1-Aproximación as grafías contemporáneas. 2-Coñecemento e 

comprensión das escalas e dos  modos. 3-Coñecemento da ornamentación musical. 4-

Comprensión do efecto que producen na música os sons da ornamentación e 

intensificación expresiva. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 22.-Coñecer e explicar ás grafías contemporáneas dunha 

forma teórica e práctica, e identificar e interpretar os signos gráficos da música 

contemporánea. 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. 27.-Coñecer e explicar a ornamentación musical dunha 

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

28.-Coñecer e explicar o efecto que producen na música os sons da ornamentación e 

intensificación expresiva, dunha forma teórica e práctica, e recoñecer nunha partitura os 

elementos da linguaxe musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B3-22.1.-Sabe, describe ou define ás 

grafías contemporáneas dunha forma teórica e práctica. 22.2.-Identifica e interpreta os 

termos e signos gráficos propios da linguaxe musical contemporánea. B3-25.1.-Sabe, 

describe ou define as escalas, funcións tonais, intervalos, cadencias, acordes básicos e 

complementarios, a tonalidade, a modalidade, os modos, e a modulación, dunha forma 

teórica e práctica. 25.2.-Recoñece elementos harmónicos e formais. B3-27.1.-Sabe, 

describe ou define a ornamentación musical dunha forma teórica e práctica. 27.2.-

Identifica os elementos da linguaxe musical. B3-28.1.- Sabe, describe ou define o efecto 

que producen na música os sons da ornamentación e intensificación expresiva, dunha 

forma teórica e práctica. 28.2.-Identifica os elementos da linguaxe 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.-Percepión, 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.-Percepción, 

identificación auditiva e transcrición das escalas, funcións tonais, acordes mayores e 

menores, acordes de sétima dominante e de sétima diminuida, cadencias e os modos e 



intervalos fóra do concepto tonal. 6.-Recoñecemento comprensivo das texturas musicais 

e dos timbres instrumentais e vocais nas obras escoitadas ou interpretadas. 7.-

Recoñecemento auditivo e transcrición dos esquemas rítmicos, das melodías, dos 

intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

elementos. 8.-Reprodución vocal memorizada dos esquemas rítmicos, das melodías, 

dos intervalos e dos fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

elementos. 9.-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. 14.-Percibir, identificar auditivamente e transcribir escalas, funcións tonais, 

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

cadencias e os modos e intervalos fóra do concepto tonal.  

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

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

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

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

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

transcribe fórmulas rítmicas básicas orixinadas polo pulso binario, ternario ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

texturas musicais e timbres instrumentais e vocais nas obras escoitadas ou 

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

melodías, intervalos e fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

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

intervalos e fragmentos melódicos resultantes da combinación dos devanditos 

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

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

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

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

lectura e escritura musical como apoio á audición. 

 

 

 

TEMA 4: 

 

 

 

UNIDADE 4: As tecnoloxías aplicadas ao son 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 CONTIDOS: 1.-As características acústicas dos instrumentos: os distintos instrumentos 
musicais, os instrumentos transpositores, electrónicos e a manipulación artificial do son. 
2.-Fundamentos dos sistemas de afinación. As proporcións asociadas aos intervalos: 
consonancia e disonancia. A serie harmónica. Índices acústicos. O diapasón. 3.-O 
hardware musical: os ordenadores, as tarxetas de son, as conexións. 4.-Tipos de 
software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas xeradores de 
acompañamentos, mesas de mesturas.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 37.-Coñecer e explicar as características acústicas dos 

instrumentos: os distintos instrumentos musicais, os instrumentos transpositores, 

electrónicos e a manipulación artificial do son. 38.-Coñecer e explicar os fundamentos 

dos sistemas de afinación, as proporcións asociadas aos intervalos: consonancia e 

disonancia, a serie harmónica, índices acústicos, e o diapasón. 42.-Coñecer e explicar o 

hardware musical: os ordenadores, as tarxetas de son, as conexións. 43.-Coñecer e 

explicar os tipos de software musical: editores de partituras, secuenciadores, programas 

xeradores de acompañamentos, mesas de mesturas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: B5-37.-Sabe, describe ou define as 

características acústicas dos instrumentos: os distintos instrumentos musicais, os 

instrumentos transpositores, electrónicos e a manipulación artificial do son. B5-38.-Sabe, 

describe ou define os fundamentos dos sistemas de afinación, as proporcións asociadas 

aos intervalos: consonancia e disonancia, a serie harmónica, índices acústicos, e o 

diapasón. B5-42.-Sabe, describe ou define o hardware musical: os ordenadores, as 

tarxetas de son, as conexións. B5-43.-Sabe, describe ou define os tipos de software 

musical: editores de partituras, secuenciadores, programas xeradores de 

acompañamentos, mesas de mesturas. 

TEMA 5: UNIDADE 5: A creación e interpretación 

 DURACIÓN APROXIMADA: ao longo do trimestre 

 
CONTIDOS: 1.- Realización vocal ou instrumental de fórmulas rítmicas 

orixinadas polo pulso binario ou ternario e as súas variantes. 2.-Improvisación, 

tanto individual como colectiva de breves melodías. 3.-Utilización das escalas e 



acordes mais habituais no sistema modal. 4.-Interpretación memorizada de 

obras ou fragmentos musicais vocais adecuados ao nivel con ou sen 

acompañamento. 5.-Utilización da expresión corporal e o movemento corporal 

como complemento ao feito musical. 6.-Desenvolvemento da lateralidade a 

través da realiación simultánea de diferentes ritmos básicos. 7.-Participación 

activa na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas en 

diferentes contextos. 8.-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 os coñecementos musicais 

adquiridos. 35.-Saber comportarse como espectador e intérprete nas actuacións. 

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

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

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

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

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

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

sensibilidade musical e capacidade 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. B4-34.1.-Crea unha pequena obra musical utilizando os 

coñecementos musicais adquiridos. 34.2. Constrúe a través do movemento unha 

creación coreográfica adecuando a súa concepción ao carácter expresivo da obra. B4-

35.-Compórtase de maneira correcta como espectador e como intérprete na realización 

de activida- des musicais desenvolvidas en diferentes contextos. 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

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

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

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

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

esquemas, actividades, intervencións voluntarias, etc.  

 



 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 30 de abril ó 8 de Maio do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

seus correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos, mais a materia dada dende 

principio de curso, cos seus 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 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen Global no que entrarían toda a materia do curso, é decir, todos os temas ou 

unidades de todas as avaliacións, cos seus contidos teóricos e practicos. Aclaración: O 

departamento de música acordou que queda a criterio de cada profesor facer 1 ou 2 

exames. Se o profesor determina facer dous exames 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, éste sería entre o 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 e 

entraría todos os temas ou unidades de todas as avaliacións, cos seus contidos teóricos 

e practicos. É preciso unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos 

exames para que esta parte faga media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 3:       

   DATA APROXIMADA: Do 1 de Xuño ó 8 de Xuño do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

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

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

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

determinará se a parte práctica-oral a evalúa cun examen entre o 1 de Xuño ó 8 de 

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

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

a súa valoración é dun 6´68% na nota de avaliación, que se traducen en 0´668 ptos tal 

como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario do terceiro trimestre valórase cun 6´68% na nota da 3ª avaliación, 
que se traducen en 0´668 puntos. 

 Os exames do terceiro trimestre valóranse cun 26´72% na nota da 3ª avaliación, que 
se traducen en 2’672 ptos. Os exames do 3º trimestre engloban o exame 1, o 
examen global de toda a materia do curso e o examen práctico oral. Dos 2’672 ptos 
que corresponden ós exames do terceiro trimestre e 0’668 pto corresponde ó 
examen práctico-oral, e 2’004 ptos corresponden ó conxunto do exame 1 e o examen 
global (cada un valería o 1’002 ptos, pero se só se fixese un dos exames deste 
conxunto éste valería o total de 2’004 ptos). 



 A nota da 3ª avaliación inclúe todas as notas do curso coas seguintes porcentaxes:  

Nota da 3ª avaliación = 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. 
 

De entre os 10 ptos da nota da 3ª avaliación ou da nota final, tendo en conta as 
respectivas porcentaxes anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de 
consecución para superar a avaliación quedarán da seguinte maneira: 4 puntos serán dos 
exámenes, e 1 pto do traballo diario. 

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

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

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

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

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

 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no 
traballo diario con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a 
puntuación que se dea a ese estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o 
grao total terá o total desa puntuación que corresponda a este estándar de 
aprendizaxe en cuestión; o grao mínimo terá a metade da puntuación que 
corresponda a ese estándar de aprendizaxe en cuestión; e o grao nulo será se non 
sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A gradación comprendida entre o 
grao nulo e o grao mínimo corresponde a un contido menor que o suficiente, e que é 
correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía e simboloxía adecuada. 
A gradación comprendida entre o grao mínimo e o grao total corresponde a un 
contido maior que o suficiente pero que non chega a ser total, e que é correcto, ten 
coherencia e claridade e usa unha terminoloxía e simboloxía adecuada. No caso 
dunha proba curta que non sexa de tipo test a valoración de calquera estándar de 
aprendizaxe é como na de calquera dos instrumentos de control do traballo diario 
que se acaba de relatar. No caso dunha proba curta de tipo test: dun mesmo 
estándar de aprendizaxe será necesario un número par de preguntas (teóricas e/ou 
prácticas) tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se 
sabe ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

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

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

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



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

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

 
RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación 
escrito, que se fará ó final do trimestre. Será sobre os contidos da 1ª avaliación (no caso 
de que teña suspensa a 1ª avaliación), e sobre os contidos da 2ª avaliación (no caso de 
que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre os contidos do 3º trimestre (no caso de que 
teña suspenso o conxunto dos exames do 3º trimestre mais o traballo diario do 3º 
trimestre).  
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que superar un examen de 
recuperación práctico-oral, que se fará ó final do trimestre. Será sobre os contidos da 1ª 
avaliación (no caso de que teña suspensa a 1ª avaliación), e sobre os contidos da 2ª 
avaliación (no caso de que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre os contidos do 3º 
trimestre (no caso de que teña suspenso o conxunto dos exames do 3º trimestre mais o 
traballo diario do 3º trimestre). 
 
Nota final = Nota de 3ª avaliación = nota da 1ª avaliación: 33'3 % (3'33 puntos) + nota da 
2ª avaliación: 33'3% (3'33 puntos) + exames do terceiro trimestre: 26'72% (2'672 puntos) 
+ traballo diario do terceiro trimestre: 6’68% (0´668 punto) = 100% = 10 puntos. 

 

 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO: 

2017-18 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 13: La oración: clasificación. Funciones sintácticas. Valores del se 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- La oración y su estructura. 2- Complementos del verbo. 3- Clasificación 

de la oración. 4- Valores del se. 

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

y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

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

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

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

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

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

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

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

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

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Aplicar progresivamente los conocimientos 



sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 5- Conocer y manejar 

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

lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

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

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

Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 4- Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales 

y medias contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 

comunicativa del texto en el que aparecen. 5- Entiende los distintos valores del se. 6- 

Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

TEMA 14: La oración compuesta: clasificación 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- Clasificación de la oración compuesta. 2- Coordinadas. 3- Subordinadas 

sustantivas. 4- Subordinadas adjetivas. 5- Subordinadas adverbiales y bipolares. 

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

claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

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

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

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

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

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

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

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

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

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Aplicar progresivamente los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 5- Conocer y manejar 

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

lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

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

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

Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración principal. 4- Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente al que modifican. 5- 

Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora 

de los mismos. 6- Conoce y maneja fuentes de información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 



autónomo. 

 

TEMA 15: El teatro barroco 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 1- El teatro barroco. 2- Lope de Vega. 3- Calderón de la Barca. 4- Otros 

autores: Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón,… 

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

y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

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

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

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

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

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

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

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

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

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Conocer y manejar fuentes de información 

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

aprendizaje autónomo. 5- Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas. 6- Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 7- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

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

analiza fragmentos y obras significativas del teatro barroco. 3- Identifica las 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. 4- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y formas. 5- Interpreta críticamente fragmentos 

u obras significativas del teatro barroco. 6- Conoce y maneja fuentes de información 

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

aprendizaje autónomo. 

 

TEMA 16: La literatura del siglo XVIII 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1- Literatura del siglo XVIII. 2- Poesía. 3- Prosa: novela y costumbrismo. 4- 

Prosa: ensayo. 5- Teatro 

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

claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

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



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

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

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

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

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

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

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

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Conocer y manejar fuentes de información 

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

aprendizaje autónomo. 5- Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas. 6- Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 7- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

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

analiza fragmentos y obras significativas de la literatura del siglo XVIII. 3- Identifica las 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. 4- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y formas. 5- Interpreta críticamente fragmentos 

u obras significativas de la literatura del siglo XVIII. 6- Conoce y maneja fuentes de 

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

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

TEMA 17: El Romanticismo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 1- El Romanticismo: características generales. 2- Poesía. 3- Prosa. 4- 

Teatro. 

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

y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

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

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

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

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

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

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

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

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

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Conocer y manejar fuentes de información 

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

aprendizaje autónomo. 5- Realizar el estudio de las obras más representativas de la 



literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas. 6- Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 7- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

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

analiza fragmentos y obras significativas del Romanticismo. 3- Identifica las 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 

género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. 4- Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y formas. 5- Interpreta críticamente fragmentos 

u obras significativas del Romanticismo. 6- Conoce y maneja fuentes de información 

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

aprendizaje autónomo. 

 

TEMA 18: Realismo y Naturalismo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 1- La época del Realismo y el Naturalismo. 2- Benito Pérez Galdós. 3- 

Leopoldo Alas, Clarín. 4- Otros narradores. 5- Poesía y teatro realista. 

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

y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

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

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

contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

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

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

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

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

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

ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 4- Conocer y manejar fuentes de información 

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

aprendizaje autónomo. 5- Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 

análisis de fragmentos y obras significativas. 6- Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 7- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de información diversas, utilizando las 

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



analiza fragmentos y obras significativas de la época del Realismo y del Naturalismo. 3- 

Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del/de la autor/a. 4- Compara textos de 

diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 5- Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas de la época del Realismo y del Naturalismo. 6- Conoce 

y maneja fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Control de lectura y actividades, trabajos escritos individuales o colectivos y exposiciones 
orales. 

 EXAMES: Se realizará un examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 
dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado.  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 4 y el 8 de junio de 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Lengua: 

 Lectura comprensiva de un texto. Cuestiones sobre él. 

 Detectar los tipos de oraciones. 

 Funciones sintácticas. 

 Explica qué tipo de palabras son las subrayadas en el texto. 

 Cuestiones fonéticas y morfológicas 

 Análisis de distintos tipos de oraciones. 

 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. 

 Teatro barroco. 

 La literatura del siglo XVIII. 

 El Romanticismo. 

 El Realismo y El Naturalismo. 

     

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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA 

1º  Bac.                     3ª AVALIACIÓN 

Curso 2017-2018 

3ª AVALIACIÓN  

TEMA 1 

DURACIÓN APROXIMADA:  7 días 

CONTIDOS 

1. A diversidade lingüística mundial. Linguas minorizadas e minoritarias. A Europa plurilingüe. 2. 

Eduardo Pondal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Coñecer a diversidade lingüística e valorar a súa importancia. 1.2. Coñecer a diferenza entre 

linguas minorizadas e minoritarias. 1.3. Analizar e reflexionar sobre a realidade lingüística europea. 

2. Coñecer a vida e a obra de Eduardo Pondal. 3. Comentar un texto de Eduardo Pondal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1. Coñece a diversidade lingüística e valorar a súa importancia. [3 p.]. 1.2. Coñece a diferenza entre 

linguas minorizadas e minoritarias e sabe poñer exemplos actuais. [3 p.] 1.3. Analiza e reflexiona 

sobre a realidade lingüística europea. [3 p.] 2.1. Coñece a vida e a obra de Eduardo Pondal [2 ptos]. 

2.2. Comenta un texto de Eduardo Pondal [2 ptos]. 

TEMA 2 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

CONTIDOS  

1. Texto periodístico: a reportaxe. 2. As alternancias vocálicas verbais. 3. Os verbos irregulares.  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Comprender as características, a estrutura e os tipos de reportaxe. 2.1. Conxugar con corrección 

os verbos con alternacia no radical. 2.2. Conxugar correctamente verbos irregulares. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1. Comprende as características dunha reportaxe [2 p.] . 2.1. Conxuga con corrección os verbos con 

alternacia no radical. [2 p.]. 2.2. Conxuga correctamente verbos irregulares. [2 p.] 

 

 

TEMA 3 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 días. 



CONTIDOS 

1. As linguas da Península Ibérica. 2. Manuel Curros Enríquez. 3. As formas nominais do verbo e as 

perífrases. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Analizar e reflexionar sobre a realidade plurilingüe da Península Ibérica. 2.1. Coñecer a vida e 

obra de Curros. 2.2. Analizar textos de Manuel Curros Enríquez.  3.1. Identificar e utilizar con 

corrección as formas nominais do sistema verbal. 4.1. Identificar as perífrases verbais e determinar o 

seu significado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1. Analiza e reflexiona sobre a realidade plurilingüe da Península Ibérica [2 ptos]. 2.1. Coñece a vida 

e obra de Curros [2 ptos]. 2.2. Analiza textos de Manuel Curros Enríquez [2 ptos]. 3.1. Identifica e 

utiliza con corrección as formas nominais do sistema verbal. [2 p.]. 3.2. Identifica as perífrases 

verbais e determina o seu significado. [2 p.]. 

 

TEMA 4 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

CONTIDOS 

1. Tipoloxía textual: artigo de opinión. 2. Outras clases de palabras: adverbios, preposicións, 

conxuncións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Coñecer as características e a estrutura dun artigo de opinión. 1.2. Elabora artigos de opinión. 

2.1. Identificar e utilizar con corrección os adverbios e locucións adverbiais. 2.2. Identificar e utilizar 

con corrección as preposicións. 2.3. Identificar e utilizar con corrección as conxuncións. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAXE 

2.1. Identifica e utiliza con corrección os adverbios e locucións adverbiais. [2 p.]. 2.2. Identifica e 

utiliza con corrección as preposicións. [2 p.]. 2.3. Identifica e utiliza con corrección as conxuncións. [1 

p.] 

  

- EXAMES 

EXAME 1: DATA APROXIMADA: mediados de maio. 

CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 1 e 2. Teoría e práctica. 

EXAME 2:  DATA APROXIMADA: mediados de xuño. 

CONTIDOS E ESTRUTURA: Temas 3 e 4. Teoría e práctica. 

1º EXAME: Tipoloxía textual: 2 puntos. 

Gramática: 3 puntos. 

Sociolingüística: 2 puntos. 

Literatura: 3 ptos. 



2º EXAME: Tipoloxía textual: 1 puntos. 

Gramática: 4 puntos. 

Literatura: 3 puntos. 

Sociolingüística: 3 ptos. 

INSTRUMENTOS 

- DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Tarefas, chamadas e participación na aula... Tamén o libro de lectura  

Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz  

. É obrigatoria a súa lectura para aprobar a avaliación.  

- EXAMES   Os presentados máis arriba. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. PORCENTAXES. 

- VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO      20 % 

- NOTA DE COÑECEMENTOS                 Traballo diario: 20% 

Exames: 80% 

- NOTA DE AVALIACIÓN 

Coñecementos:  O 20% dos instrumentos de control distribúense así:  

10% (1 punto) para o libro de lectura. NOTA IMPORTANTE: Este control será de realización 
obrigatoria e terá que aprobarse para poder obter unha cualificación positiva no trimestre 

10% (1 punto) para os demais instrumentos de control. 

O 80% restante (8 puntos) virá da media dos exames 1 e 2. Cumprirá que non haxa unha proba con 
nota inferior a 3. Nas probas escritas descontarase ata un punto por erros de lingua. 

Actitudes: entédese como tal o traballo diario (20 %). 

NOTA IMPORTANTE: o 10% do traballo diario, para os alumnos de Reforzo Lingüístico, será 
competencia desta materia optativa. 

RECUPERACIÓN 

Mediante un exame de toda a materia da avaliación. 

Data aproximada: a convir cos alumnos afectados. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións. Poderán 

facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles alumnos que teñan unha ou dúas avaliacións 

suspensas. A cualificación da terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito 

que a cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso. 

A avaliación final extraordinaria será no mes de setembro, contará cunha proba escrita que será 

elaborada polo departamento seguindo as orientacións de setembro que se lles entregan aos 

alumnos no mes de xuño. O exame de setembro abarcará todos os contidos mínimos sinalados para 

este curso na presente programación. 

 

 

 



MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL  

CURSO: 1º BACH                                     AVALIACIÓN: 3ª                         

ANO ACADÉMICO: 2017-18 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 8: Literatura de principios del siglo XX 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Europa a principios del siglo XX: el pensamiento y la filosofía, la Primera 

Guerra Mundial, los felices veinte, el crack del 29, la revolución rusa, el ascenso de los 

fascismos, los avances científicos y el desarrollo tecnológico y la creación literaria. 2- La 

renovación poética. La poesía de las vanguardias: futurismo (Marinetti y Maiakovski), 

cubismo (Apollinaire), dadaísmo (Tristan Tzara), creacionismo (Vicente Huidobro),  

ultraísmo (Guillermo de Torre y Jorge L. Borges), expresionismo y, sobre todo, el 

surrealismo de André Breton, Paul Éluard y Louis Aragon. Autores de otras tendencias 

poéticas: Rainer María Rilke, Paul Valéry, Constantin Kavafis, Salvatore Quasimodo, 

Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Fernando Pessoa y Paul Celan. Autores europeos 

y americanos en lengua inglesa: William Butler Yeats, Ezra Pound y T. S. Eliot). 3- La 

renovación narrativa: la innovación en las técnicas narrativas. Los narradores europeos y 

americanos: Marcel Proust, en lengua francesa; Henry James, Joseph Conrad, James 

Joyce, Virginia Woolf, y George Orwell, en lengua inglesa; Alberto Moravia y Cesare 

Pavese, en lengua italiana, y Thomas Mann, en lengua alemana. La corriente frances del 

nouveau roman y sus autores: Alain Robbe-Grillet, Natalie Sarraute, Michel Butor y 

Marguerite Duras. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Entender la renovación del pensamiento y de los 

otros campos culturales en la primera mitad del siglo XX y su manifestación en la poesía 

y en la narrativa. 2- Distinguir los movimientos literarios vanguardistas y saber qué poetas 

los cultivaron.  3- Conocer otras manifestaciones poéticas europeas no vanguardistas de 

principios del siglo XX. 4- Valorar la importancia de poetas en lengua inglesa del siglo XX 

y conocer algunas de sus obras más importantes. 5- Comentar la renovación de las 

técnicas narrativas en los primeros decenios del siglo XX. 6- Conocer la narrativa en 

lengua francesa, inglesa y alemana de principios del siglo XX. 7- Conocer los 

movimientos narrativos renovadores en Francia e Italia de mediados del siglo XX. 8- 

Analizar las relaciones e influencias de los autores, las obras y los temas principales de 

este periodo con manifestaciones literarias del ámbito español y con otras 

manifestaciones culturales y artísticas. 9- Leer, interpretar con criterio propio y valorar 

varios textos significativos de obras y autores de este periodo, y disfrutar con la lectura 

como fuente de conocimientos y de enriquecimiento personal. 10- Utilizar fuentes de 

información impresas o digitales en el proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Establece las relaciones entre la 

renovación del pensamiento y de otros campos culturales en la primera mitad del siglo XX 

y las manifestaciones literarias en poesía y en novela. 2- Identifica las características de 

cada una de las vanguardias y conoce a sus máximos exponentes. 3- Reconoce las 

máximas del surrealismo y conoce a sus representantes. 4- Conoce a los poetas 

europeos contemporáneos de las vanguardias, que cultivan otras tendencias, y sus obras 

más significativas. 5- Analiza y expresa su opinión sobre poemas de Kavafis. 6- Identifica 

a los poetas en lengua inglesa del siglo XX y conoce sus obras más importantes. 7- 



Analiza un fragmento de una obra de T. S. Eliot. 8- Conoce las nuevas técnicas narrativas 

e identifica el patrón común de las producciones de la primera mitad del siglo XX. 9- 

Conoce la significación de la narrativa del novelista Marcel Proust. 10- Identifica los 

rasgos esenciales de las novelas en lengua inglesa de H. James, J. Conrad, J. Joyce, V. 

Woolf y G. Orwell. 11- Conoce la temática y las características de Ulises, de Joyce. 12- 

Cita algunas obras de Thomas Mann. 13- Enumera los rasgos característicos del 

neorrealismo italiano. 14- Identifica las características del nouveau roman francés y 

conoce a sus representantes. 

 

TEMA 9: El teatro del siglo XX 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Corrientes y tendencias en el teatro del siglo XX. Factores que influyeron 

en la renovación: el cine, los avances técnicos, la importancia del director y del actor. 

Tendencias y autores europeos y americanos y aparición de los grupos de «teatro 

independiente». 2- La renovación dramática: Alfred Jarry, Antonin Artaud y Luigi 

Pirandello. 3- Características del teatro épico o de compromiso, y figura y obra de Bertolt 

Brecht. 4- El teatro del absurdo: Eugene Ionesco, Samuel Beckett y Jean Genet. 5- El 

teatro tradicional de  Bernard Shaw y Jean Giraudoux. 6- El teatro británico de los 

«jóvenes airados»: John Osborne, Harold Pinter y Tom Stoppard. 7- Los dramaturgos 

estadounidenses: Arthur Miller y Tennessee Williams. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Señalar las tendencias dramáticas más destacadas 

del siglo XX y valorar la contribución de los autores a la renovación del teatro. 2- Conocer 

la importancia de A. Jarry y A. Artaud en el teatro del siglo XX. 3- Comprender y valorar 

las fórmulas dramáticas de Pirandello y sus piezas más relevantes. 4- Conocer y 

comprender en qué consiste el teatro épico de Bertolt Brecht y sus obras más 

importantes. 5- Reconocer el teatro del absurdo y conocer a sus máximos representantes 

y sus obras. 6- Señalar las características y las obras del teatro tradicional de B. Shaw y 

J. Giraudoux. 7- Relacionar los dramaturgos ingleses más destacados de la segunda 

mitad del siglo XX y señalar obras y características de su teatro. 8- Señalar las obras y 

las características dramáticas de T. Williams y A. Miller. 9- Analizar las relaciones e 

influencias de los autores, las  obras y los temas principales de este periodo con 

manifestaciones literarias del ámbito español y con otras manifestaciones culturales y 

artísticas. 10- Leer, interpretar con criterio propio y valorar varios textos dramáticos 

significativos de los dramaturgos de este periodo, y disfrutar con la lectura como fuente 

de conocimientos y de enriquecimiento personal. 11- Utilizar fuentes de información 

impresas o digitales en el proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Señala las tendencias dramáticas más 

destacadas del siglo XX. 2- Destaca la importancia de las contribuciones teatrales de 

Antoine (la cuarta pared), Stanislavsky (el método) y Grotowski (la relación actor-

espectador) a la renovación teatral. 3- Explica la contribución dramática de A. Jarry y A. 

Artaud a la renovación del teatro europeo. 4- Lee y comprende un fragmento de Ubú rey, 

de A. Jarry. 5- Explica los rasgos más relevantes del teatro de L. Pirandello y lee y 

comenta un fragmento de Seis personajes en busca de autor. 6- Explica los rasgos más 

relevantes del teatro épico de Bertolt Brecht. Y hace una lectura comprensiva de un 

fragmento de El círculo de tiza caucasiano. 7- Indica la visión del mundo reflejada en el 

teatro del absurdo. 8- Sabe quién es E. Ionesco y conoce algunas de sus obras como La 

cantante calva, de la que comenta un fragmento. 9- Conoce las técnicas teatrales 

innovadoras empleadas por S. Beckett y analiza los rasgos del teatro del absurdo en un 



fragmento de Esperando a Godot. 10- Conoce a Jean Genet y cita algunas de sus obras. 

11- Identifica los rasgos más relevantes del teatro de Shaw y Giraudoux. 12- Lee y 

comprende un fragmento de Pigmalión, de B. Shaw. 13- Conoce a los componentes del 

grupo de los «jóvenes airados»: John Osborne, Harold Pinter y Tom Stoppard. 14- Lee y 

analiza un fragmento de La habitación, de H. Pinter. 15- Explica los rasgos del teatro de 

T. Williams y de A. Miller y cita algunas de sus obras. 16- Lee y comprende un fragmento 

de La gata sobre el tejado de zinc caliente, de T. Williams. 

 

TEMA 10: Novela existencialista y novela actual 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- El existencialismo: corriente filosófica y relacionada con la literatura. 2- 

Primeras obras existenciales: Franz Kafka y Hermann Hesse. 3- El existencialismo 

religioso: Paul Claudel, Georges Bernanos, François Mauriac, Gilbert Keith Chesterton, 

Graham Greene y André Gide. 4- Los grandes existencialistas: Jean-Paul Sartre y Albert 

Camus. 5- La novela europea actual: la situación social y política y su reflejo en la 

novela actual. Novelistas europeos actuales: franceses (Julien Green, Marguerite 

Yourcenar y Claude Simon), italianos (Italo Calvino y Umberto Eco), alemanes (Henrich 

Böll y Günter Grass), portugués (José Saramago) e ingleses (Robert Graves, William 

Golding, Anthony Burgess, Doris Lessing y Lawrence Durrell). 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender el existencialismo, sus orígenes 

filosóficos y sus amplias manifestaciones literarias. 2- Comprender el significado de la 

obra de Kafka y H. Hesse, como primeras muestras del pensamiento existencialista. 3- 

Conocer a los principales autores representantes del existencialismo religioso. 4- 

Conocer a los máximos exponentes del existencialismo: Jean-Paul Sartre y Albert 

Camus como ejemplo de la visión existencialista de su autor. 5- Reconocer el reflejo que 

tienen en la novela los condicionamientos socioculturales de la segunda mitad del siglo 

XX. 6- Conocer algunas manifestaciones narrativas de los autores europeos más 

destacados de la segunda mitad del siglo XX. 7- Analizar las relaciones e influencias de 

los autores, obras y temas principales de este periodo con manifestaciones literarias del 

ámbito español y con otras manifestaciones culturales y artísticas. 8- Leer, interpretar 

con criterio propio y valorar varios textos significativos de obras y autores de este 

periodo, y disfrutar con la lectura como fuente de conocimientos y de enriquecimiento 

personal. 9- Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el proceso de 

aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Reconoce los fundamentos filosóficos 

del existencialismo. 2- Sabe cuáles son las manifestaciones literarias que dan respuesta 

al existencialismo filosófico. 3- Reconoce en las obras narrativas de Kafka y Hesse las  

primeras muestras del pensamiento existencialista y analiza fragmentos de Siddhartha y 

de El lobo estepario, de Hermann Hesse. 4- Comprende la obra de los autores más 

significativos del existencialismo religioso europeo y analiza fragmentos de las obras de 

Paul Claudel (La anunciación a María) y de André Gide (Los sótanos del Vaticano). 5- 

Conoce algunas obras literarias de Jean-Paul Sartre como ejemplo de la visión 

existencialista de su autor. 6- Reconoce los rasgos más relevantes de la obra de Albert 

Camus. 7- Identifica el reflejo de la situación política, social y científico-técnica de la 

segunda mitad del siglo XX en las manifestaciones narrativas europeas. 8- Conoce las 

obras de algunos de los novelistas europeos de la segunda mitad del siglo XX. 9- 

Comprende y analiza fragmentos de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcernar, y 

de El nombre de la rosa, de Umberto Eco. 



 

 

TEMA 11: Novela estadounidense 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 días 

 CONTIDOS: 1- Estados Unidos en el siglo XX: situación política, económica y cultural. 

2- La novela de 1900 a 1960. La generación perdida: características en cuanto a los 

contenidos y la forma y autores: Ernest Hemingway, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, 

William Faulkner, John Steinbeck. Otros autores de este periodo: Jerome David Salinger 

y Vladimir Nabokov. 3- La novela a partir de 1960: las tendencias  del postmodernismo y 

del neorrealismo o conservadurismo. Los autores de la segunda mitad del siglo XX: 

Norman Mailer, Truman Capote, Saul Bellow, Thomas Pynchon, Tom Wolfe y Paul 

Auster. 4- Características de la narrativa escrita por mujeres y autoras: Flannery 

O´Connor, Toni Morrison y Alice Walker. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer la situación política, social y cultural en los 

Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XX y entender la literatura como testigo de 

esa situación. 2- Conocer a los principales novelistas de Estados Unidos hasta 1960. 3- 

Reconocer las características de las tendencias narrativas estadounidenses a partir de 

1960. 4- Conocer a algunos narradores estadounidenses significativos de la segunda 

mitad del siglo XX. 5- Distinguir los rasgos de la narrativa estadounidense reciente 

escrita por mujeres y conocer a sus autoras. 6- Relacionar a los autores y los 

argumentos de sus novelas recientes con el arte cinematográfico. 7- Leer, interpretar 

con criterio propio y valorar varios textos significativos de obras y autores de Estados 

Unidos del siglo XX, y disfrutar con la lectura como fuente de conocimientos y de 

enriquecimiento personal. 8- Utilizar fuentes de información impresas o digitales en el 

proceso de aprendizaje. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Utiliza los conocimientos sobre la 

situación política, social y cultural de Estados Unidos en el siglo XX para contextualizar 

las obras literarias. 2- Interpreta diversas expresiones literarias como testigos de la vida 

y de los cambios sociales, políticos y culturales en la sociedad estadounidense del 

momento. 3- Identifica los rasgos de la literatura de la denominada «generación 

perdida» y conoce a sus representantes: Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald, Faulkner 

y Steinbeck. 4- Lee, comprende y comenta fragmentos de Paralelo 42, de J. Dos 

Passos; El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, y Las uvas de la ira, de John Steinbeck. 

5- Conoce las obras de J. D. Salinger y V. Nobokov. 6- Identifica los rasgos del 

postmodernismo y del neorrealismo o conservadurismo en la narrativa estadounidense. 

7- Conoce las características de las obras y los temas de algunos títulos de Norman 

Mailer, Truman Capote, Saul Bellow, Thomas Pynchon, Tom Wolfe y Paul Auster. 8- 

Lee, comprende y comenta un fragmento de A sangre fría, de Truman Capote. 9- 

Conoce las características de las obras de Flannery O’Connor, Toni Morrison y Alice 

Walker. 10- Describe la relación entre los autores estadounidenses y sus obras y el arte 

cinematográfico. 

 

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 4 y el 8 de junio de 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Esquema o resumen de un texto. 

 La renovación poética y narrativa de principios del siglo XX. 

 El teatro del siglo XX: características generales. 

 La renovación dramática del siglo XX. 

 El existencialismo y su propuesta literaria. 

 La novela europea actual. 

 La novela estadounidense desde principios del siglo XX. 

 Narrativa escrita por mujeres. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Actividades de aula y lecturas: 20%; exámenes: 80% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    20 %      

  Exames…….: 80 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos Lectura de un libro obligatorio y actividades de aula: 20% (2 puntos). 
Exámenes: 80% (8 puntos). Se penalizará cada falta de ortografía con un 
0,25 hasta un máximo de 2 puntos. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 

  Sen exame  Mediante un examen y la valoración del trabajo diario 

NOTA FINAL:  La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 
siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA : MATEMÁTICAS I 
 
CURSO: 1º BACH.                        AVALIACIÓN:3                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 7: Integrais 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Función primitiva dunha función. 
F Integral dunha función. 
F Integrais de funcións elementais. 
F Integrais inmediatas 
I Integrais de funcións racionais 
I Área baixo unha curva.          
I Integral definida.                   
I Regra de Barrow 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
2B3-3.  Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo 
de primitivas. 
B3-3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións 

2B3-4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables e, en xeral, á resolución de 
problemas. 
B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer o concpto de función primitiva dunha función. Coñecer o concepto de integral 
indefinida dunha función. Coñecer as Integrais de funcións elementais. Achar integrais 
inmediatas. Achar integrais racionais. Achar integrais definidas 

 
 
TEMA 8: Xeometría analítica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Vectores. 
F Operacións. 
F Coordenadas dun vector. 
F Operacións con coordenadas. 
F Produto escalar. 
F Aplicacións do produto escalar. 
F Aplicacións dos vectores. 
F Ecuacións da recta. 
F Posicións relativas de dúas rectas. 
F Distancias e ángulos entre rectas. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-3. Manexar a operación do produto escalar e as súas consecuencias; entender os 
conceptos de base ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse con precisión no plano 
euclídeo e no plano métrico, utilizando en ambos os casos as súas ferramentas e 
propiedades. 
B4-3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, utiliza a interpretación 



xeométrica das operacións para resolver problemas xeométricos e emprega con asiduidade as 
consecuencias da definición de produto escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun 
ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 
B4-3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 

B4-4. Interpretar analiticamente distintas situacións da xeometría plana elemental, 
obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver problemas de incidencia e cálculo 
de distancias 
B4-4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 
B4-4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 
B4-4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer os vectores e as operacións con eles. Recoñecer se dous vectores son linealmente 
independientes ou non. Coñecer o concepto de base e de coordenadas respecto dunha base. 
Operar vectores mediante coordenadas. Coñecer o produto escalar e as súas aplicacións 
Aplicacións. Achar o módulo dun vector. Achar as diferentes ecuacións dunha recta. Ahar a 
posición relativa de dúas rectas. Achar distancia entre duas rectas paralelas. Achar as 
ecuacións das rectas paralela e perpendicular a outra por un punto. Achar o ángulo que 
forman dúas rectas secantes.  

 
 
TEMA 9: Lugares xeométricos. Cónicas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Seccións cónicas. 
F Lugares xeométricos. 
F Elipse. 
F Hipérbola. 
F Parábola. 
F Circunferencia. 
F Posicións de dúas circunferencias. 
F Posicións de rectas e circunferencias. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e identificar as formas 
correspondentes a algúns lugares xeométricos usuais, estudando as súas ecuacións 
reducidas e analizando as súas propiedades métricas. 
B4-5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría 
plana, así como as súas características. 
B4-5.2. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai que 
seleccionar, que estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas 
estudadas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Identificar as distintas seccións cónicas. Definir as cónicas como lugares xeométricos. 
Identificar e determinar as ecuacións das cónicas. Determinar a posición relativa de puntos, 
rectas e circunferencias. 

 
 
TEMA 10: Estatística bidimensional 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Variable estatística bidimensional. 
F Gráficos estatísticos de variables bidimensionais. 



F Dependencia entre variables. 
F Correlación. 
F Rectas de regresión. 
F Estimación de resultados. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B5-1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións bidimensionais, con 
variables discretas ou continuas, procedentes de contextos relacionados co mundo 
científico, e obter os parámetros estatísticos máis usuais, mediante os medios máis 
adecuados (lapis e papel, calculadora ou  folla de cálculo), valorando a dependencia entre 
as variables. 
B5-1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 
B5-1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 
B5-1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus parámetros (media, varianza e desviación típica). 
B5-1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 
B5-1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, 
usando adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista 
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 
B5-2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e cuantificar a relación lineal entre 
elas mediante o coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta 
de regresión e, de ser o caso, a conveniencia de realizar predicións, avaliando a fiabilidade 
destas nun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos 

B5-2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son 
ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos. 
B5-2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo 
e a interpretación do coeficiente de correlación lineal. 
B5-2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir 
delas. 
B5-2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o 
coeficiente de determinación lineal. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Recoñecer unha variable estatística bidimensional. Determinar a correlación entre dúas 
variables. Calcular as rectas de regresión. Estimar resultados empregando as rectas de 
regresión. 
 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

        Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 7-11 Maio   
     Exame 2: na semana 11-15 Xuño  
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 
A realización deste exame queda a criterio de cada profesor 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

Outros ((referidos a algún estándar).  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
 En cada momento do proceso (avaliacións parciais ) a nota será a media ponderada das 
notas dos estándares avaliados ata ese momento calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos ata o momento 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
ata o momento 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 

  
RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 
Igual que para as parciais , é decir, a nota será a media ponderada das notas dos estándares 
avaliados durante o curso, calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 
 

  
 

 

 

 
 
 

 



 

 

MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS I 
 
CURSO: 1º BACH                        AVALIACIÓN:3ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 
6: 

Estatística bidimensional 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS :  

F Variables estatísticas bidimensionales 

F Gráficos estatísticos de variables bidimensionales 

F Dependencia entre variables 

F Correlación; covarianza; coeficiente de correlación. 

F Rectas de regresión. 

F Estimación de resultados. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B4-1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións bidimensionais, con 
variables discretas ou continuas, procedentes de contextos relacionados coa economía e 
outros fenómenos sociais, e obter os parámetros estatísticos máis usuais mediante os 
medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de cálculo) e valorando a 
dependencia entre as variables. 
B4-1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo 
estatístico, con variables discretas e continuas. 
B4-1.3. Acha as distribucións marxinais en diferentes distribucións condicionadas a partir dunha táboa 
de continxencia, así como os seus parámetros para aplicalos en situacións da vida real.  
B4-1.4. Decide si dúas variables estatísticas son ou non estatísticamente dependentes a partir das 
súas distribucións condicionadas e marxinais para poder formular conxecturas. 
B4-1.5. Usa adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de 
vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

B4-2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e cuantificar a relación lineal entre 
elas mediante o coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta 
de regresión e de realizar predicións a partir dela, avaliando a fiabilidade destas nun 
contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos e sociais. 
B4-2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son 
ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos 
cotiáns.  
B4-2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente de correlación lineal para poder obter conclusións. 
B4-2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. 
B4-2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión mediante o coeficiente 
de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Elaboar e interpretar taboas de variables estatísticas bidimensionais. Calcular a covarianza e o 
coeficiente de correlación e determinar a dependencia entre variables. Determinar as rectas de 
regresión e obter predicións  a partir delas 



 

 

 

TEMA 
7: 

Probabilidade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS :  

R Técnicas de conteo 

R Experimentos aleatorios 

R Sucesos. 

R Operacións con sucesos. 

R Frecuencia e probabilidade. 

R Propiedades da probabilidade. 

R Regra de Laplace. 

R Probabilidade condicionada. 

F Táboas de continxencia. 

F Dependencia e independencia de sucesos. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B4-3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 
utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a 
axiomática da probabilidade, empregando os resultados numéricos obtidos na toma de 
decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 
B4-3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

B4-5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e 
a estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de xeito crítico 
informacións estatísticas presentes nos medios de comunicación, a publicidade e outros 
ámbitos, e detectar posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos coma 
das conclusións. 
B4-5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 
B4-5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Resolver problemas de probabilidade aplicando a regra de Laplace. Resolver problemas de 
probabilidade condicionada 

 

TEMA 
8: 

Distribucións de Probabilidade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
 CONTIDOS :  

F Variable aleatoria. Variable aleatoria discreta e continua. 

F Variable aleatoria discreta: función de probabilidade. Media e desviación típica 
F Procesos de Bernouilli. Variable binomial 
F Variable normal. Función de densidade 
F Tipificación  da variable 
F Cálculo de probabilidades dunha variable normal 
F Aproximación da variable binomial mediante a normal 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B4-3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 



utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a 
axiomática da probabilidade, empregando os resultados numéricos obtidos na toma de 
decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 
B4-3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e 
calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas. 
B4-3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e 
calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas 

B4-4. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a 
probabilidade de sucesos asociados. 
B4-4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e a desviación típica 
B4-4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

B4-4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución normal, e valora a 
súa importancia nas ciencias sociais. 

 B4-4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución normal a partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

B4-4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións 
necesarias para que sexa válida. 

B4-5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de xeito crítico informacións 
estatísticas presentes nos medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos, e detectar 
posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos coma das conclusións. 

B4-5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 

B4-5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Comprender o concepto de variable aleatoria. Distinguir variables discretas de continuas. 
Recoñecer a variable binomial e calcular probabildades relacionadas con ela. Recoñecer a 
variable normal e calcular probabildades relacionadas con ela mediante a tipificación e o uso de 
tablas. Aproximar a variable binomial mediante a normal 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 7-11 Maio   
     Exame 2: na semana 11-15 Xuño  
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 
A realización deste exame queda a criterio de cada profesor 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

Outros ((referidos a algún estándar).  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
 En cada momento do proceso (avaliacións parciais ) a nota será a media ponderada das 
notas dos estándares avaliados ata ese momento calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos ata o momento 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
ata o momento 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 

  
RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 
Igual que para as parciais , é decir, a nota será a media ponderada das notas dos estándares 
avaliados durante o curso, calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó 
criterio “ Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , 
ó interese e ó esforzo amosado polo alumno 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

MATERIA :          OBRADOIRO LINGÜÍSTICO 1º BACHARELATO 

 CURSO: 1º BAC                                 AVALIACIÓN: 3ª                        ANO 

ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 7: Soportes comunicativos (II). 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días. 

 CONTIDOS  : 1. A prensa. 2. Tipos de prensa por formato, por ámbito espacial e por contido 

material. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

1.1.Comprender a diferenza entre prensa de papel e dixital. 1.2. Saber valorar o alcance da 

difusión da prensa no seu contorno. 2.1. Coñecer e usar os tipos de prensa por formato. 2.2. 

Coñecer e usar os tipos de prensa por ámbito espacial. 2.3. Coñecer e usar os tipos de prensa 

por contido material. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1.Comprende a diferenza entre prensa de papel e dixital. 1.2. Sabe valorar o alcance da 

difusión da prensa no seu contorno. 2.1. Coñece e usa os tipos de prensa por formato. 2.2. 

Coñece e usa os tipos de prensa por ámbito espacial. 2.3. Coñece e usa os tipos de prensa por 

contido material. 

 

TEMA 8:   Contextos comunicativos 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días. 

 CONTIDOS  : 1. O anuncio publicitario. 2. Diferenza entre información e opinión. 3. Artigos de 

información: a noticia, a crónica, a reportaxe.... 4. Artigos de opinión: o editorial, a columna, 

cartas ao director... 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

1.1.Comprender a importancia da publicidade no mundo actual. 1.2. Saber diferenciar entre 

anuncio comercial e anuncio institucional. 1.3. Elaborar anuncios coa creatividade propia. 2.1. 

Coñecer as diferenzas entre información e opinión. 2.2. Distinguir nun texto a información e a 

opinión. 3.1. Coñecer e detectar nun texto os distintos artigos de información. 3.2. Saber 

elaborar diversos artigos de información. 4.1. Coñecer e detectar nun texto os distintos artigos 

de opinión. 3.2. Saber elaborar diversos artigos de opinión. 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1.Comprende a importancia da publicidade no mundo actual. 1.2. Sabe diferenciar entre 

anuncio comercial e anuncio institucional. 1.3. Elabora anuncios coa creatividade propia. 2.1. 

Coñece as diferenzas entre información e opinión. 2.2. Distingue nun texto a información e a 

opinión. 3.1. Coñece e detecta nun texto os distintos artigos de información. 3.2. Sabe elaborar 

diversos artigos de información. 4.1. Coñece e detecta nun texto os distintos artigos de 

opinión. 3.2. Sabe elaborar diversos artigos de opinión. 

 
 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

  

  A cualificación terá presente os seguintes aspectos: Traballo diario, que se desglosa en 
tres apartados: 1.- O traballo de clase. 2.- Os exercicios esixidos na aula. 3.- Os 
traballos a entregar nunha data determinada 

 
 

  Unha proba escrita, semellante ao tradicional exame de avaliación.. 
Atendendo á disposición de número de horas trimestrais, así como ao número de alumnos, o 
profesor valorará a oportunidade de cualificar cunha porcentaxe maior ou menor cada un dos 
aspectos arriba destacados. En calquera caso, a puntuación da proba escrita non suporá 
unha valoración superior ao 50% da cualificación total.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

       

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Dada a tanxencialidade dos temas a tratar, seguiremos o proceso de 
avaliación continúa. Polo tanto, a aprobación da avaliación seguinte 
suporá a recuperación da anterior. Así mesmo, a cualificación da 
terceira avaliación será coincidente coa cualificación final. En ningún 
caso un alumno poderá aprobar se non demostra un interese e un 
dominio suficiente nos dous idiomas oficiais.. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada:  

  Sen exame   

NOTA 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 o dúas avaliacións suspensas. A cualificación da 

terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que a 

cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.  

   

 



MATERIA :RELIXIÓN 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  A terra en que vivimos. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-As agresións ao medio ambiente; 2.- ¿Qué é a ecoloxía?;  3.- A 

doutrina da Igrexa sobre a Ecoloxía.  

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.- Analizar o problema 

do cambio climático;  2.- Profundizar na frase "os soportes da vida: aire, solo, auga"; 3.- Reflexionar 

sobre o texto: "o ser humano provoca a rebelión da natureza, máis tiranizada ca gobernada por él".  

MINIMOS ESIXIBLES: Descubrir que a ecoloxía non solo é un tema relacionado co medio ambiente 

senon tamén co equilibrio entre as persoas para que se podan elimnar as inxusticias no mundo. 

 
TEMA 2: Ecoloxía humana. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Os nenos e as nenas; 2.-Outros colectivos marxinados; 3.- A Igrexa 

comprometida en favor dunha ecoloxía humana. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.-.Analizar as agresións que sofren algúns 

colectivos, especialmente os nenos, as mulleres, os emigrantes, os parados, as persoas maiores;  2.-

Investigar sobre as principais causas destes feitos; 3.-  Facer un estudio sobre a nova "ecoteoloxía". 

MINIMOS ESIXIBLES: Saber en qué consiste a ecoloxía humana e coñecer algunhas características da 

nova ciencia chamada "ecoteoloxía". 

 

TEMA 3: Outros grandes problemas na humanidade. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- A fame e a pobreza; 2.- A guerra e a violencia; 3.- A construcción da 

paz. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.-Destacar que o empobrecemtno dos países dos 

Sur está íntimamente relacionado coa abundancia dos países do Norte;  2.- Ver as distintas formas de 

pobreza que se dan na actualidade; 3.- Recoñecer cómo o cristianismo se compromete na loita contra a 

pobreza e na construcción da paz. 

MINIMOS ESIXIBLES: Analizar as condicións polas que se poder decir que una guerra é xusta e ver as 

posibles solucións non solo aos problemas bélicos senon tamén aos tan graves de a pobreza e a fame 

no mundo. 

 

 



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 

 

C.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

  Libreta e traballo de investigación trimestral a concretar 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Maio. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Tres temas 

  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 I  

(3ª AVALIACIÓN) 
 
CONTIDOS 

 

TIC-B5.1-Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado. TIC-B5.2- 
Identificación dos elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais. TIC-B5.3- 
Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo. TIC-B5.4-Uso de estruturas de control: operadores, 
condicións, bloques e estruturas de repetición. TIC-B5.5-Execución, proba, depuración e documentación de 
programas. TIC-B5.6-Identificación dos elementos da sintaxe da linguaxe.TIC-B3.7-Creación de contidos 
audiovisuais. Elaboración de guións, captura de son e de imaxes, edición e montaxe. 

 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

TIC-B5.1-Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis frecuentes que se presentan ao traballar con 
estruturas de datos. TIC-B5.2-Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en 
subproblemas e definindo algoritmos que os resolven. TIC-B5.3-Analizar a estrutura de programas 
informáticos, identificando e relacionando os elementos propios da linguaxe de programación utilizada. TIC- 
B5.4-Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de 
programación. TIC-B5.5-Realizar pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación 
determinada e aplicalos á solución de problemas reais. 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 

 

 
 
 

Estándares 

 
 
Grao mínimo para 
superar a área 
Indicador mínimo de 
logro 

 

 
 
Sesión 
s 
aprox. 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 

 

 
 

Data 
avaliac. 
aprox. 

Instrumentos de 
avaliación / 

Procedementos de 
avaliación 

Bloque 3: Software para sistemas informáticos (33,1%) 

1º-TICB5.1.1 - 
Desenvolve algoritmos 
que permitan resolver 
problemas aritméticos 
sinxelos, elaborando os 
correspondentes 
diagramas de fluxo. 
Peso: 2% 

 
Completa algoritmos 
que permitan resolver 
problemas aritméticos 
sinxelos elaborando os 
correspondentes 
diagramas de fluxo. 
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PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos alumnos/as 
e /ou probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de 
aplicación, e/ou probas 
obxectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dúas 
primeiras 
semanas 
de maio 

1º-TICB5.2.1 - Escribe 
programas que inclúan 
bucles de programación 
para solucionar 
problemas que impliquen 
a división dun conxunto 
en partes máis pequenas. 
Peso: 3% 

 

 
 
Completa programas 
que inclúan bucles de 
programación para 
solucionar problemas. 

1º-TICB5.3.1 - Obtén o 
resultado de seguir un 
pequeno programa 
escrito nun código 
determinado, partindo de 
determinadas condicións. 
Peso: 3% 

Identifica o resultado de 
seguir un pequeno 
programa escrito nun 
código determinado, 
partindo de 
determinadas 
condicións. 

1º-TICB5.4.1 - Define o 
que se entende por 
sintaxe dunha linguaxe 
de programación e 
propón exemplos 

Define qué se entende 
por sintaxe dunha 
linguaxe de 
programación 
identificando exemplos 



 

concretos dunha linguaxe 
determinada. 
Peso: 0.1% 

 

concretos dunha 
linguaxe determinada. 

   

1º-TICB5.5.1 - Realiza 
programas de aplicación 
sinxelos nunha linguaxe 
determinada que 
solucionen problemas da 
vida real. 
Peso: 25% 

 
 
Realiza programas de 
aplicación sinxelos 
nunha linguaxe 
determinada. 

 

1º-TICB3.1.6 - Realiza 
pequenas películas 
integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando 
programas de edición de 
ficheiros multimedia. 
Peso: 5% 

 

 
Realiza pequenas 
películas integrando son 
e imaxes, utilizando 
programas de edición de 
arquivos multimedia. 
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PROCEDEMENTOS:Análise 

das producións dos alumnos/as 
e /ou probas específicas. 

INSTRUMENTOS:Traballo de 

aplicación, resolución de 
exercicios e problemas e/ou 
probas obxectivas. 

 
 
 

Mes de 

xuño 

Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media ponderada dos estándares avaliados ata 
ese momento (incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 
Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non superados (a nova nota 
substituirá á anterior para a media ponderada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

1 

 
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 
CONTIDOS 
 
TI-B1.1-Proceso cíclico de deseño, produción, comercialización e mellora de produtos. TI-B1.2-Análise sistemática de 
produtos tecnolóxicos actuais e do seu impacto social. TI-B1.3-Planificación e desenvolvemento práctico dun proxecto de 
deseño e produción dun produto.-Normalización. Control de calidade. Patentes.-B2.2-Máquinas e sistemas mecánicos. 
Transmisión e transformación de movementos. TI-B2.3-Circuítos eléctricos e electrónicos. TI-B2.4-Circuítos pneumáticos e 
hidráulicos. TI-B2.5-Simboloxía normalizada. TI-B2.6-Deseño, simulación e montaxe de sistemas mecánicos, de circuítos 
eléctricos e electrónicos, e de circuítos pneumáticos u hidrálicos. -B2.7-Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. 
Realización de medidas en circuítos eléctricos e electrónicos. I-B2.8-Sistemas automáticos de control: compoñentes 
básicos. TI-B2.9-Control programado. Deseño, construción e programación dun sistema robótico. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
TI-B1.1-Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa 
comercialización, investigar acerca da súa influencia na sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto da súa 
utilidade como do seu posible impacto social.TI-B1.2-Explicar as diferenzas e as similitudes entre un modelo de excelencia 
e un sistema de xestión da calidade, identificando os principais actores que interveñen e valorando criticamente a 
repercusión que a súa implantación pode ter sobre os produtos desenvolvidos, e expolo oralmente co apoio dunha 
presentación. 
 
TI-B2.2-Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos que 
dan solución a problemas técnicos, con axuda de programas de deseño asistido, e calcular os parámetros característicos 
destes.B2.3-Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos e hidráulicos característicos, 
interpretando os seus esquemas, utilizando os aparellos e os equipamentos de medida adecuados, interpretando e 
valorando os resultados obtidos, apoiándose na montaxe ou nunha simulación física destes.-B2.4-Deseñar, construír e 
programar un sistema robotizado cuxo funcionamento solucione un problema determinado 
 
AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 
 
 
 

 
Estándares 

 

Grao mínimo para 
superar a área 
Indicador mínimo de 
logro 

 

 
Sesións 
aprox. 

CRITERIOS  PARA A CUALIFICACIÓN Data 
aprox 

de 
avaliaci 

ón 

 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

Bloque 1: Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización 

-TIB1.1.1 - 
Deseña unha 
proposta dun 
novo produto 
tomando como 
base unha idea 
dada, explicando 
o obxectivo de 
cada etapa 
significativa 
necesaria para 
lanzar o produto 
ao mercado. 
Peso: 0.1% 

 

 
 
 
Presenta unha 
proposta dun produto 
determinado tomando 
como base unha idea 
e facendo o 
densenrolo para o 
lanzamento ó 
mercado. 

 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase 

 

TIB1.2.1 - Elabora 
o esquema dun 
posible modelo de 
excelencia, 
razoando a 
importancia de 
cada axente 
implicado. Peso: 
0.1% 

Presenta un esquema 
ou traballo 
xustificando o 
significado dun 
modelo de excelencia 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase 
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TIB1.2.2 - 
Desenvolve o 
esquema dun 
sistema de 
xestión da 
calidade, 
razoando a 
importancia de 
cada axente 
implicado. Peso: 
0.1% 

 

 
 
 
Presenta un 
esquema, xustificando 
o que se coñece 
como modelo de 
excelencia 

  

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos alumnos/as. INSTRUMENTOS: Posta 
en común 

 

-TIB2.2.2 - 
Calcula os 
parámetros 
básicos de 
funcionamento 
dun sistema 
mecánico e dun 
circuíto eléctrico- 
electrónico, 
pneumático ou 
hidráulico, a partir 
dun esquema 
dado. Peso: 
38.1% 

 
 
 
Calcula magnitudes 
coas unidades para 
un sistema mecánico, 
circuito eléctrico, 
electrónico, 
pneumático ou 
hidráulico dado 
esquemas diferentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 
Probas específicas. INSTRUMENTOS: 
Cuestionario pechado. Proba obxectiva 

-TIB2.3.1 - 
Verifica a 
evolución dos 
sinais en circuítos 
eléctricoelectrónic 
os, pneumáticos 
ou hidráulicos, 
debuxando as 
súas formas e os 
valores nos 
puntos 
característicos. 
Peso: 0.1% 

 

 
 
 
Coñece as formas 
dos sinais en circuitos 
eléctricos- 
pneumáticos e sabe 
facer diferentes 
debuxos, gráficos 
para demostralo. 

 

 
 
 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 
INSTRUMENTOS: Cuestionario pechado. 

 

TIB2.3.2 - 
Interpreta e valora 
os resultados 
obtidos de 
circuítos 
eléctricoelectrónic 
os, pneumáticos 
ou hidráulicos. 
Peso: 0.1% 

 
 
 
Sabe interpretar os 
resultados dos 
circuitos eléctricos, 
pneumático 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

 



 

 

 

 

 

 

3 

TIB2.4.1 - 
Deseña, constrúe 
e programa un 
sistema 
automático ou 
robot cos 
actuadores e os 
sensores 
axeitados, para 
que o seu 
funcionamento 
solucione un 
problema( peso 
35% 

Constrúe en clase 
algún programa para 
que un robot traballe 
con sensores e 
actuadores 

22 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Análise das producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Proba aberta. 
Resolución de exercicios e problemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA FINAL: 

Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media ponderada dos estándares 
avaliados ata ese momento (incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 

 

 
Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non superados (a nova 

nota substituirá á anterior para a media ponderada). 

 
 
 
 
 
 
 
 


