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                                                           MATERIA: BIOLOXIA 

CURSO: 2º BACHARELATO         AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: O metabolismo II. O anabolismo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 1.ª e 2.ª  semana de marzo. 

 CONTIDOS  :  -  O anabolismo. Rutas anabólicas comúns, -  Representación esquemática do 

anabolismo dos glícidos, dos lípidos e das proteínas. -  A fotosíntese e as súas fases. -  A 

ecuación xeral da fotosíntese. -  A fase luminosa. A captación da luz. O transporte de 

electróns. A fotofosforilación. -  O funcionamento dun fotosistema.  -  O fluxo electrónico 

fotosintético e a fosforilación oxidativa.      -  A fase escura. O ciclo de Calvin. -  Formulación 

da ecuación de fixación do CO2. -  O balance global do ciclo de Calvin.  -  Os factores que 

inflúen na fotosíntese. A fotorrespiración. -  Interpretación de gráficas que mostran a influencia 

de diferentes factores (temperatura, pH...) na fotosíntese.  -  Formulación do proceso da 

fotorrespiración e do balance global da adaptación das plantas C4. -  A quimiosíntese.  -  

Representación esquemática do proceso xeral da quimiosíntese.  -  A clasificación de 

organismos quimiosintéticos.  Formulación das reaccións dalgúns procesos quimiosintéticos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Explicar o proceso da fotosíntese, as súas fases, a 

discusión da súa ecuación xeral e comprender o papel dos pigmentos fotosintéticos na 

transformación da enerxía lumínica en enerxía química. 2.  Recoñecer como se produce a 

síntese neta de materia orgánica a partir da fixación do CO2 na fase escura da fotosíntese.   

3.  Enunciar o fenómeno da fotorrespiración e interpretar as adaptacións metabólicas de 

determinadas plantas aos seus respectivos ambientes.  4. Definir o proceso da quimiosíntese, 

expoñer as súas características e as súas consecuencias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.  Define o proceso da fotosíntese, 

indicando que organismos a realizan, cal é a súa función, cales as súas fases, a procedencia 

do osíxeno molecular desprendido e a súa ecuación xeral, e poñendo de manifesto o seu 

carácter redox con necesidade de enerxía. 1.2.  Explica os principais pigmentos 

fotosintéticos, a súa función, o concepto de fotosistema, como se produce o fluxo de 

electróns impulsado pola luz (á vista do chamado esquema Z), o balance global da fase 

lumínica e como se produce a fotofosforilación no fluxo cíclico e non cíclico.  2.1.  Describe o 

proceso de fixación do CO2 e a demostración de como se produce a obtención neta dunha 

molécula de glicosa a través das etapas do ciclo de Calvin, e confecciona o balance global 

deste ciclo, extraendo as conclusións sobre os requirimentos enerxéticos que deben proceder 

da fase lumínica.  3.1.  Resume o fenómeno da fotorrespiración, as súas causas, as súas 

consecuencias e como as plantas de ambientes cálidos resolven o problema das perdas por 

fotorrespiración.   4.1.  Define quimiosíntese e indica as características dos organismos que a 

realizan e o papel destes na biosfera. 

 

 

 

 

 



TEMA 2: Xenética mendeliana 

DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª  e 4ª semana de marzo 

CONTIDOS: -  Conceptos xerais da xenética mendeliana. -  Cromosomas homólogos e non 

homólogos. -  Os traballos de Mendel. Os experimentos de Mendel. As leis de Mendel. -  

Hipótese sobre as causas polas que a publicación dos traballos de Mendel pasou inadvertida 

no seu momento. - A teoría cromosómica da herdanza. -  Variacións da herdanza mendeliana: 

relación de dominancia, interaccións xénicas, alelismo múltiple e herdanza polixénica. -  A 

xenética do sexo. Determinación do sexo. Herdanza ligada ao sexo. Emprego de métodos 

estatísticos para analizar os resultados de diferentes tipos de cruzamentos en relación coa 

herdanza ligada ao sexo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1. Diferenciar os conceptos de herdanza e xenética. 2.  

Explicar as leis de Mendel.  3.  Resolver problemas de xenética nos que se descubra o 

xenotipo a partir de cruzamentos con fenotipos coñecidos.  4.  Explicar a teoría cromosómica 

da herdanza.  5.  Coñecer as excepcións ao modelo mendeliano.  6. Sinalar as características 

da herdanza ligada ao sexo e a transmisión de caracteres ligados ao sexo.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.1.  Explica as diferenzas entre xenética e herdanza, e 

define os termos relacionados con estes conceptos.  2.1.  Describe os experimentos de 

Mendel.     2.2.  Explica a terminoloxía que permite traballar a xenética mendeliana. 2.3. 

Enuncia as leis de Mendel, as explicacións que actualmente se dan aos resultados que 

obtivo, e as relacións de dominancia.   3.1.  Resolve problemas de xenética descubrindo 

xenotipos e aplicando a análise estatística aos resultados.   4.1.  Define en que consiste a 

teoría cromosómica da herdanza.  5.1.  Define os conceptos de epistasia, alelismo múltiple, 

xenes letais e herdanza polixénica, aplicándoos a algúns exemplos.   5.2. Elabora esquemas 

das distintas posibilidades de determinación do sexo.   6.1.  Resolve problemas de herdanza 

ligada ao sexo en casos sinxelos. 

TEMA 3: A base molecular da herdanza 

DURACIÓN APROXIMADA: 5.ª semana de marzo e 1/2 da 1.ª semana de abril. 

CONTIDOS: Evidencias do ADN como portador da información xenética. -  Os experimentos 

de Griffith, Hershey e Chase.  -  O dogma central da bioloxía molecular.  -  Estrutura dos 

xenes. Definición clásica e molecular. -  A replicación do ADN. Os mecanismos de replicación 

en procariotas e eucariotas.  -  Representación gráfica da replicación continua e descontinua.  

-  A transcrición.  -  As fases da transcrición.  -  O código xenético: características.  -  

Representacións do código xenético.  -  A tradución.  -  As etapas da tradución.  -  A 

regulación da expresión xénica en procariotas e en eucariotas.  -  O operón.  O mecanismo 

de regulación da expresión xénica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Distinguir os enfoques formal e molecular no concepto de 

xene, e explicar como se produce nunha célula o fluxo da información xenética.   2.  Describir 

o proceso de replicación do ADN, tanto en procarióticos coma en eucarióticos, e indicar as 

funcións das moléculas que interveñen no devandito proceso. escribir cada unha das 

fases do proceso da transcrición da información xenética nas células procarióticas e 

eucarióticas.   4. Definir o concepto de código xenético e enunciar as súas características e 

as consecuencias que poden obterse da súa universalidade.  5.  Especificar o proceso de 

síntese de proteínas a partir da información contida no ARN mensaxeiro.   6.  Recoñecer a 

necesidade do control e a regulación da expresión xénica, e describir algúns modelos de 

 

 



ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Define o concepto de xene, cales son as súas 

funcións, como flúe a información xenética no seo da célula.  2.1.  Explica as hipóteses que 

se propuxeron sobre a replicación do ADN, os enzimas que participan na súa síntese, os 

problemas que formula a forquita de replicación e cal é a súa solución, e distingue a 

replicación en eucarióticos e en procarióticos.   3.1.  Explica o concepto de transcrición, as 

moléculas que interveñen no proceso e as fases nas que se divide, diferenciando a 

transcrición nos organismos procariotas e nos ecuariotas.    4.1.  Comprende o concepto de 

código xenético, as súas características e como se chega ao establecemento da relación 

numérica entre os nucleótidos e os aminoácidos que codifican.   4.2.  Interpreta, mediante o 

uso dunha táboa, a relación entre bases e aminoácidos (traduce unha secuencia de bases a 

unha secuencia de aminoácidos).   5.1.  Define os conceptos de codón e anticodón e explica 

cada unha das fases nas que se divide a biosíntese de proteínas, enumerando as diferenzas 

que esta presenta en procariotas e en eucariotas.   6.1.  Describe de forma sinxela o modelo 

de regulación do operón, a relación entre o control da expresión xénica e a diferenciación 

celular; enuncia a función das hormonas na regulación da devandita expresión. 

TEMA 4: Xenética e evolución 

DURACIÓN APROXIMADA: 1/2 da 1.ª semana de abril. 

CONTIDOS: As mutacións. Os mecanismos de reparación do ADN. As mutacións e a 

evolución. -  Elaboración de mapas conceptuais que mostren a clasificación dos diferentes 

tipos de mutacións.  -  Os mecanismos de reparación do ADN.  -  As vías de reparación do 

ADN.  -  Evolución por selección natural. O darwinismo.  -  Mutacións e evolución. O 

neodarwinismo.  -  Xenética de poboacións.  -  Frecuencias xénicas e xenotípicas.  -  Lei de 

Hardey-Weinberg.  -  Alternativas ao neodarwinismo.  -  Teoría dos equilibrios interrompidos.  

-  O neutralismo.  -  Outras fontes de variabilidade xenética.  As probas da evolución 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Definir e clasificar as formas de alteración da información 

xenética á luz da bioloxía molecular.  2.  Identificar e describir as solucións da célula para 

reparar as lesións do ADN.   3.  Recoñecer e describir as distintas teorías que intentan 

explicar a evolución.   4.  Recoñecer a importancia da xenética de poboacións no proceso 

evolutivo.  5.  Comprender as teorías alternativas ao neodarwinismo, interpretando as 

características de cada unha.  6.  Identificar e distinguir os distintos tipos de evidencias da 

evolución.    

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:    1.1.  Define o concepto de mutación, clasifica os tipos 

de mutacións e describe as consecuencias das mutacións. 1.2.  Analiza as causas das 

mutacións, describe como se producen os erros da replicación e as lesións no ADN, e que 

efectos producen os axentes mutáxenos. 2.1.  Explica, utilizando o vocabulario apropiado, os 

mecanismos de reparación do ADN.  3.1.  Expón os fundamentos da teoría da selección 

natural de Darwin. 3.2.  Explica as características da teoría sintética da evolución e refire a 

relación das mutacións co proceso evolutivo.  4.1.  Expón en que consiste a xenética de 

poboacións e define frecuencia xenotípica e frecuencia xénica.  4.2.  Explica as condicións 

que debe cumprir unha poboación para ser considerada ideal segundo a lei de Hardey-

Weinberg, así como os factores que poden alterar as devanditas condicións.  5.1.  Describe 

en que consiste o puntualismo e define microevolución e macroevolución.  5.2.  Identifca cal é 

o principal motor da evolución segundo a teoría do neutralismo.  6.1  Define órgano homólogo 

e órgano análogo, e desenvolve a clasificación das probas da evolución. 

 

 

 



TEMA 5: Os microorganismos 

DURACION APROXIMADA: Terceira semana de abril. 

CONTIDOS: -  Os virus. -  A organización dos virus.  -  Clasificación.  -  Ciclos de 

multiplicación. -  Outras formas acelulares: plásmidos, viroides e prións.  -  Os 

microorganismos do reino moneras: as eubacterias e as arqueobacterias.  -  Observación ao 

microscopio electrónico de diferentes bacterias.  -  Representación de distintas formas 

bacterianas.  -  Diferenzas entre a estrutura dun virus e dunha bacteria.  -  Os 

microorganismos do reino protista: os protozoos e as algas. -  As características do reino 

protista.  -  Os microorganismos do reino fungos.  -  As características do reino fungos.  -  Os 

microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos. -  O ciclo do carbono. -  O ciclo do nitróxeno.  -  

Análise da importancia dos microorganismos nos ecosistemas.  -  Os microorganismos como 

axentes causantes de enfermidades infecciosas.  -  As medidas preventivas ou profilácticas 

fronte ás enfermidades infecciosas. Os métodos curativos.  -  Indicación dos diferentes 

modos de actuación bacteriana e de transmisión dos patóxenos, poñendo exemplos en cada 

caso.  -  Os métodos de estudo dos microorganismos. Os cultivos microbianos.  -  As técnicas 

de esterilización microbiana.  - Preparación de medios de cultivo para o estudo de 

microorganismos e utilización do método de sementeira nunha placa Petri.  -  Observación 

microscópica dos microorganismos.  Interpretación de gráficas que mostren un crecemento 

bacteriano nun medio pechado. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Salientar as características xerais dos virus e as fases de 

replicación do xenoma vírico.  2.  Detallar os ciclos de multiplicación vírica e o concepto de 

retrovirus.   3.  Distinguir as distintas formas acelulares e a súa relación coas células 

procariotas e eucariotas.  4.Explicar as características xerais de cada un dos reinos moneras, 

protistas e fungos. 5. Sinalar os grupos taxonómicos que inclúen microorganismos, 

baseándose na clasificación dos cinco reinos. 6.  Analizar a actividade xeoquímica dos 

microorganismos e a súa relación cos ciclos da materia. 7. Interpretar a acción dos 

microorganismos sobre a saúde. 8.  Coñecer algúns métodos de cultivo e de observación 

microscópica básicos en microbioloxía, e recoñecer as fases de crecemento das poboacións 

bacterianas.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Explica o concepto de virus, a súa orixe, a súa 

composición química e a súa estrutura, e a morfoloxía dos diferentes tipos de virións.  2.1.  

Define as fases do ciclo de multiplicación lítico e lisoxénico, e identifica o modo de actuación 

dos retrovirus.  3.1.  Indica as características xerais e a actividade biolóxica dos plásmidos; a 

natureza dos prións e a estrutura, a composición química e a función biolóxica dos viroides.  

4.1.  Indica, dunha forma xeral, as características dos reinos moneras, protistas e fungos.  

5.1.  Describe a morfoloxía e a función de cada un dos reinos aos que pertencen os 

microorganismos. 6.1. Detalla a actuación dos microorganismos na natureza, e as 

características e a importancia ecolóxica dos ciclos bioxeoquímicos.   7.1.  Explica o concepto 

de patoxeneidade, os tipos de toxinas microbianas, o modo de actuación das bacterias e o de 

transmisión dos patóxenos.   8.1.  Sinala a metodoloxía necesaria para realizar cultivos en 

microbioloxía e observacións microscópicas con microorganismos, e explica as fases de 

crecemento das poboacións bacterianas. 

 

 

 

 



TEMA 6: A biotecnoloxía 

DURACION APROXIMADA: Cuarta semana de abril.Cont 

CONTIDOS:  -  Os procesos biolóxicos tradicionais e as novas biotecnoloxías. -  A evolución 

da biotecnoloxía.  -  A formación dos anticorpos monoclonais.  -  O funcionamento dos 

encimas de restrición. -  As técnicas en enxeñería xenética: construción dun ADN 

recombinante, amplificación do ADN, secuenciación do ADN e transferencia nuclear. -  A 

clonación bacteriana. -  A secuenciación dun xenoma. -  As aplicacións da biotecnoloxía. -  

Aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía. Repercusións sociais e valoracións éticas da 

biotecnoloxía 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Coñecer o concepto de biotecnoloxía, as características 

dos procedementos biotecnolóxicos tradicionais e da nova biotecnoloxía, e os ámbitos de 

traballo principais desta.  2.  Describir algunhas técnicas utilizadas en enxeñería xenética e a 

súa importancia na evolución da biotecnoloxía.  3.  Expoñer as principais aplicacións da 

biotecnoloxía ao desenvolvemento de distintos campos, como a industria, a minería, a 

agricultura, a gandería, o medio e a medicina. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Define biotecnoloxía, diferencia os procedementos 

biotecnolóxicos tradicionais e a nova biotecnoloxía, e explica os principais campos de traballo 

que esta abarca.   2.1.  Explica algúns procedementos utilizados en enxeñería xenética, 

recoñecendo o avance que supuxeron no seu desenvolvemento.  3.1.  Explica o uso que se 

dá á biotecnoloxía na minería e na industria, especialmente na industria alimentaria.  3.2.  

Sinala as principais aplicacións da biotecnoloxía na agricultura, na gandería e no medio.  3.3.  

Recoñece os principais usos da biotecnoloxía, en especial da enxeñería xenética, no campo 

da medicina.  

TEMA 7: O sistema inmunitario 

DURACION APROXIMADA: 1ª semanas de maio.onont 

CONTIDOS:   -  Os mecanismos defensivos do organismo. -  A composición do sistema 

inmunitario. -  Os órganos e tecidos linfoides. -  As células inmunocompetentes.  -  As 

moléculas do sistema inmunitario.  -  Localización dos principais órganos linfoides.  -  Os 

antíxenos e os anticorpos. -  Estrutura dun anticorpo.  -  A opsonización.  -  A resposta inmune 

inespecífica: a reacción inflamatoria e a activación do sistema de complemento. -  A resposta 

inmune específica: a resposta celular e a resposta humoral.  -Representación, gráfica da 

resposta inmune específica: humoral e celular. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer a natureza dos mecanismos de defensa do 

organismo.  2.  Analizar a composición do sistema inmunitario.  3.  Explicar os conceptos de 

antíxeno e de anticorpo, as súas características, estrutura e forma de acción. 4.  Coñecer os 

mecanismos defensivos inespecíficos.  5.  Coñecer os mecanismos defensivos específicos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Desenvolve o concepto de defensa orgánica e os 

mecanismos de defensa tanto externos como internos. 2.1. Describe as células do sistema 

inmunitario, as relacións existentes entre elas, as funcións dos macrófagos, os diferentes 

tipos de linfocitos e a súa participación na resposta inmunitaria. 3.1.  Expón os conceptos de 

antíxeno e de anticorpo describindo as súas características e modos de actuación.  4.1.  

Explica o proceso da reacción inflamatoria e o funcionamento do sistema de complemento. 

5.1. Comprende como funcionan os mecanismos que conducen á resposta inmunitaria celular 

e á humoral.  

 



TEMA 8: As alteracións do sistema inmunitario 

DURACION APROXIMADA: 2.ª semana de maio.nont 

CONTIDOS: -  A inmunidade e os seus tipos. A inmunidade adquirida pasiva: os soros. A 

inmunidade adquirida activa: as vacinas. -  As enfermidades autoinmunes. -  As 

inmunodeficiencias: a sida. -  A estrutura do virus da sida. -  A reacción de hipersensibilidade: 

as alerxias. -  As distintas etapas dunha reacción alérxica. -  Os transplantes e o sistema 

inmunitario. -  Compatibilidade e incompatibilidade entre os grupos sanguíneos. O cancro e o 

sistema inmunitar 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Comprender o concepto de inmunidade, os seus tipos, a 

súa importancia sanitaria, e explicar os métodos para adquirila.  2.  Coñecer o que son as 

enfermidades autoinmunes, as causas polas que se producen e os tratamentos que se 

utilizan para combatelas.    3.  Comprender o concepto de inmunodeficiencia e coñecer os 

efectos do VIH na especie humana.    4.  Describir en que consiste a hipersensibilidade e 

indicar as características das alerxias. 5.  Coñecer os diferentes tipos de transplantes 

que existen e o papel que desempeña o sistema inmunolóxico no rexeitamento.  6.  Analizar a 

relación entre o sistema inmunolóxico e o cancro. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Describe o concepto de inmunidade e os seus 

tipos, así como a importancia das vacinas, as súas clases, as súas características e as 

diferenzas entre elas e os soros.  2.1. Indica as causas e os síntomas dalgunhas 

enfermidades autoinmunes, e os seus tratamentos. 3.1.  Analiza as causas das 

inmunodeficiencias e indica cales son as células diana do VIH e os síntomas que presentan 

as persoas que se ven afectadas pola sida.  4.1.  Describe as fases dunha reacción alérxica e 

sinala os principais tipos de alérxenos. 5.1.  Explica como actúa o sistema inmunolóxico no 

transplante de órganos, e indica que hai que ter presente para que unha transfusión sexa 

compatible.   6.1.  Explica o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita contra o 

cancro.  

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Principios de abril 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de maio 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas: 4, 5, 6, 7 e 8. 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 maio 

  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. 

   

 

        

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       MATERIA: CIENCIAS DA TERRA 

CURSO: 2º BACHARELATO         AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Enerxía e materia no ecosistema  

 DURACIÓN APROXIMADA: 4.ª semana de febreiro e 1.ª semanas de marzo. 

 CONTIDOS  :  A circulación de materia e de enerxía:-  A definición de ecosistema. -  Os 

fluxos de enerxía e de materia na Terra. -  A enerxía nos ecosistemas. Os parámetros tróficos do 

ecosistema: -  A biomasa. -  A produción. -  A produtividade. A estrutura trófica do ecosistema: -  

Os produtores. -  Os consumidores. -  Os descomponedores. As relacións tróficas no ecosistema: 

-  Cadeas alimentarias ou tróficas. -  Redes alimentarias. -  Pirámides tróficas ou ecolóxicas. Os 

ciclos biogeoquímicos. Os ciclos de nutrientes gaseosos: -  O ciclo do osíxeno. -  O ciclo do 

carbono.  -  O ciclo do nitróxeno. -  A fixación simbiótica do nitróxeno. Os ciclos de nutrientes 

sedimentarios: -  O ciclo do xofre. O ciclo do fósforo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, valorando a 

influencia dos factores limitantes da produción primaria e aqueles que aumentan a súa 

rendibilidade.   2.  Comprender a circulación de bioelementos (sobre todo Ou, C, N, P e S) entre a 

geosfera e os seres vivos.   3.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e 

de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.  

4.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa 

execución e interpretando os seus resultados. 5.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.  Identifica os factores limitantes da produción 

primaria e aqueles que aumentan a súa rendibilidade. 1.2.  Esquematiza as relacións tróficas dun 

ecosistema. 1.3.  Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas.  1.4.  Explica as causas da 

diferente produtividade en mares e contenientes.  2.1.  Esquematiza os ciclos biogeoquímicos, 

argumentando a importancia do seu equilibrio. 3.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta 

os erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa.   4.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado. 4.2.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo experimental. 5.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de 

creacións propias. CEC 

TEMA 2: O ecosistema no tempo 

DURACIÓN APROXIMADA: 2.ª semana de marzo 

CONTIDOS: Sucesión. Sucesións primaria e secundaria: -  Concepto de sucesión. -  Sucesións 

primarias e secundarias. -  A clímax nas nosas latitudes. -  Tipos de series. As causas das 

sucesións: -  Sucesións por causas autógenas. -  Sucesións por causas exógenas. Cambios, 

autorregulación e explotación: -  Cambios na sucesión cara á clímax. -  A regresión. -  

Autorregulación do ecosistema. -  Poboacións oportunistas fronte a poboacións en equilibrio. 

Explotación e sucesión. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Comprender os mecanismos naturais de autorregulación dos 

ecosistemas e valorar a repercusión da acción humana sobre os ecosistemas. 2.  Mostrar 

iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver 

actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 3.  Realizar un traballo experimental 

con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa execución e interpretando os seus 



resultados.    4. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización 

de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.1.  Identifica os cambios que se producen nas sucesións 

ecolóxicas, interpretando a variación dos parámetros tróficos. 1.2.  Coñece os mecanismos 

naturais de autorregulación dos ecosistemas. 1.3.  Argumenta a repercusión da acción humana 

sobre os ecosistemas.  2.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de 

aprendizaxe cooperativa. 3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, 

coidando os instrumentos e o material empregado. 3.2.  Desenvolve con autonomía a planificación 

do traballo experimental. 4.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. 

TEMA 3: A biosfera e os seus recursos I 

DURACIÓN APROXIMADA: 5ª semana de marzo 

CONTIDOS: A biosfera: patrimonio e recurso fráxil e limitado: -  A explotación dos recursos da 

biosfera. -  Os ecosistemas como recurso.  -  A avaliación dos ecosistemas do milenio. -  Relación 

entre biodiversidade e servizos dos ecosistemas. A biodiversidade: -  O concepto de 

biodiversidade. -  Os compoñentes da biodiversidade. -  A orixe da biodiversidade.  -  A perda de 

biodiversidade. -  Binomio estabilidade-diversidade. -  Os xeradores de cambio. O chan: interfase 

e recurso: -  O chan características e formación. -  A composición do chan. -  A formación e 

evolución do chan. -  O perfil do chan. - Chans e topografía. Tipos de chans: -  A clasificación dos 

chans. -  Os chans de España. O chan como recurso fráxil e escaso:  -  O chan, recurso natural. -  

A perda da capacidade produtiva do chan. -  Medidas para evitar a degradación do chan. -  

Técnicas de valoración da alteración do chan. A erosión e a contaminación do chan: -  A erosión. -  

A erosión en España. -  A contaminación do chan. A desertificación: -  A desertificación. Aridez e 

seca. -  Usos do chan e desertificación. -  Loita contra a desertificación. A desertificación en 

España. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Valorar a repercusión da acción humana sobre os ecosistemas. 2.  

Distinguir a importancia da biodiversidade e recoñecer as actividades que teñen efectos negativos 

sobre ela. 3.  Identificar os tipos de chan, relacionándoos coa litología e o clima que os orixinaron. 

4.  Valorar o chan como recurso fráxil e escaso. 5.  Coñecer técnicas de valoración do grao de 

alteración dun chan. 6.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de 

defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.  7.  

Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa execución 

e interpretando os seus resultados. 8.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:1.1.  Argumenta a repercusión da acción humana sobre os 

ecosistemas. 2.1.  Relaciona as distintas actividades humanas coas repercusións na dinámica do 

ecosistema. 2.2.  Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa 

diminución. 2.3.  Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do 

ecosistema. 3.1.  Clasifica os tipos de chan relacionándoos coa litología e o clima que os orixina.  

4.1.  Valora o chan como recurso fráxil e escaso. 5.1.  Identifica o grao de alteración dun chan 

aplicando distintas técnicas de valoración.   6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os 

erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa.  7.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado.   7.2.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo experimental. 8.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de 

creacións propias. CEC 

 

  

 



TEMA 4: A biosfera e os seus recursos II 

DURACIÓN APROXIMADA: 1.ª semana de abril 

CONTIDOS: Os recursos vexetais: a agricultura: -  Impactos ambientais da agricultura. -  O chan e 

os recursos alimenticios agrícolas. -  Tipos de agricultura segundo o uso da auga. Os recursos da 

biosfera: a gandaría: -  Características dos recursos gandeiros. -  Animais empregados para a 

gandaría. -  Os impactos ambientais da gandaría. -  A agricultura e a gandaría ecolóxicas. -  A 

agricultura biotecnológica. Os recursos da biosfera: os bosques: -  As funcións dos bosques. -  A 

degradación dos bosques e a deforestación. A biomasa como recurso enerxético: -  Tipos de 

biomasa utilizables. -  Métodos para obter enerxía da biomasa. -  Aproveitamento enerxético da 

biomasa: vantaxes e inconvenientes. Os recursos da biosfera: a pesca: -  Os recursos pesqueiros. 

-  A acuicultura. -  Impactos producidos pola pesca. As artes de pesca. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Analizar os problemas ambientais producidos pola deforestación, 

a agricultura, a gandaría e a pesca. 2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 

problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao 

traballar en grupo.  3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, 

describindo a súa execución e interpretando os seus resultados.  4.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:    1.1.  Analiza os problemas ambientais producidos pola 

deforestación, a agricultura e a gandaría. 1.2.  Relaciona a sobreexplotación dos recursos 

pesqueiros con impactos nas zonas litorais. 2.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os 

erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado. 3.2.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo experimental. 4.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de 

creacións propias. 

TEMA 5: Principais problemas ambientais 

DURACION APROXIMADA: 2ª semana de abril 

CONTIDOS: Os problemas ambientais: -  A crise ambiental. -  Actividades humanas con maior 

impacto ambiental. Demografía, superpoblación e crecemento: -  A evolución da poboación. -  A 

evolución humana e o seu impacto ambiental. -  Desenvolvemento e pobreza: relaciónelas norte-

sur. -  Demografía e desenvolvemento. -  O círculo vicioso do subdesarrollo. -  Demografía e 

contaminación. -  Impactos ambientais xerados polos países ricos e pobres. -  Modelos de 

consumo e o seu impacto no medio ambiente. Indicadores do estado do planeta: -  Que son os 

indicadores ambientais. -  O esquema PER: un modelo de organización de indicadores ambientais. 

-  Índices e conxuntos de indicadores. -  Os indicadores de sustentabilidade. Modelo 

conservacionista e sustentabilidade: -  Modelos de desenvolvemento. -  O desenvolvemento 

incontrolado. -  O desenvolvemento de crecemento cero. -  O desenvolvemento sustentable. 

Regras para definir a sustentabilidade: -  As regras de Daly. -  Economía ecolóxica. -  A 

sustentabilidade das cidades. -  A cidade: un modelo insustentable. Facía a cidade habitable. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:   1.  Establecer diferenzas entre o desenvolvismo incontrolado, o 

conservacionismo e o desenvolvemento sustentable.   2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora 

de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo.   3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de 

prácticas, describindo a súa execución e interpretando os seus resultados.   4.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Distingue diferentes modelos de uso dos recursos 

deseñando outros sustentables. 1.2.  Argumenta as diferenzas que existen entre o desenvolvismo 

incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. 2.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e 



participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   3.1.  Coñece e respecta as 

normas de seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado. 3.2.  

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. 4.1.  Utiliza técnicas e códigos 

para a realización de creacións propias. 

TEMA 6: O problema dos recursos 

DURACION APROXIMADA: terceira semana de abril.Cont 

CONTIDOS:  Os residuos e a súa clasificación: -  O concepto de residuo. -  Tipos de residuos. A 

xestión dos residuos: -  Niveis de xestión de residuos. -  Marco legal na xestión de residuos. -  A 

regra do tres erres. -  Redución. -  Reutilización. -  Reciclaxe. -  A recollida selectiva de residuos. - 

A valorización: o lixo como recurso enerxético. -  Obtención de biogás en vertedoiros. -  O futuro 

da incineración. -  Vertedoiros controlados. Características dun vertedoiro controlado. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias da súa 

produción valorando a xestión dos mesmos.   2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de 

afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración 

ao traballar en grupo.   3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, 

describindo a súa execución e interpretando os seus resultados.   4.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1. Analiza o desenvolvemento dos países, relacionándoo con 

problemas ambientais e a calidade de vida. 1.2.  Relaciona o consumo dalgúns produtos e a 

deterioración do medio. 1.3.  Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio. 1.4.  

Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. 2.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e 

participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 3.1.  Coñece e respecta as 

normas de seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado. 3.2.  

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental.  4.1.  Utiliza técnicas e 

códigos para a realización de creacións propias.  

TEMA 7: A xestión ambiental 

DURACION APROXIMADA: 4º semana de abril e 1ª semanas de maio.onont 

CONTIDOS:  A xestión ambiental: -  Medidas protectoras. -  Medidas correctoras. A ordenación do 

territorio: -  Obxectivos da ordenación do territorio. -  Os mapas de risco. Avaliación do Impacto 

Ambiental (EIA): -  Obxectivos e funcións dunha EIA. -  Actividades que necesitan unha EIA. -  

Fases na realización dunha EIA. -  Métodos de identificación e avaliación de impactos. 

Organismos e conferencias ambientais:  -  Organismos nacionais e internacionais. -  A ONG 

pioneiras en España. -  As conferencias internacionais sobre medio ambiente. -  Convenios 

internacionais. -  A educación e a conciencia ambiental. A lexislación ambiental: -  Panorámica 

xeral da lexislación. -  A lexislación da Unión Europea. Regulamentos, decisións e directivas. -  A 

normativa do Estado español. A protección dos espazos naturais: -  A protección do medio 

ambiente en España. -  Categorías de protección. 

-  Os parques. -  Outras figuras de protección. -  A zonificación dun parque nacional. -  Medio 

ambiente e goce estético. Saúde ambiental e calidade de vida: -  A saúde ambiental. -  Factores 

que inflúen no estado de saúde das persoas. -  Os factores de riscos ambientais. -  Vixilancia, 

control e defensa da saúde. Efectos na saúde atribuíbles a factores ambientais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental.   2.  

Interpretar matrices sinxelas para a ordenación do territorio. 3. Coñecer os principais organismos 

nacionais e internacionais en materia ambiental. 4.  Valorar a protección dos espazos naturais.  5.  

Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 

desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.   6.  Realizar un traballo 

experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa execución e interpretando os 



seus resultados. 7.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na 

realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Analiza a información facilitada por algúns instrumentos 

de avaliación ambiental concluíndo impactos e medidas correctoras. 2.1.  Comprende e explica a 

importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos ambientais.   3.1.  Coñece e explica os 

principais organismos nacionais e internacionais e a súa influencia en materia ambiental. 3.2.  

Coñece a lexislación española sobre algúns impactos ambientais e as normas de prevención 

aplicables. 4.1.  Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas 

consecuencias. 5.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, 

persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa. 6.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 

instrumentos e o material empregado. 6.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental. 7.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. 

 

 B.-AVALIACIÓN 

 

  

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

  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Principios de abril  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2, 3 e 4. Preguntas de desarrollo e tipo test.  

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de maio  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas: 5, 6 e 7 . Preguntas de desarrollo e tipo test.  

 

       

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

       

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

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

da boa ou mala actitude  

 

  Mediante un examen : Data aproximada: Mediados de maio  

 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.        



    

                              MATERIA : DEBUXO ARTÍSTICO II 
 
CURSO: 2º BACH.                    AVALIACIÓN:3ª                     ANO ACADÉMICO:17/18 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS:  1.-Aproximación subxectiva e obxectiva ás formas. 2.-.Forma real e memoria visual. 

Traballos de retentiva e interpretacións expresivas 3.-.Análises espaciais: debuxo de espacios 
interiores e exteriores. 4.-.Apuntes do natural. 5.- Técnicas secas máis comúns e a súa aplicación 
no proceso creativo. 6.- Técnicas húmidas máis comúns e a súa aplicación no proceso creativo. 
7.- Actitude creativa. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE –  1.Sabe interpretar unha mesma forma ou obxecto en 

diferentes niveis icónicos en función de distintas intencións comunicativas. 2.-Representa 
gráficamente o esencial de formas observadas brevemente con anterioridade mediante definicións 
lineais claras e explicativas. 3.- Representa gráficamente, en bocetos ou estudios, aspectos do 
contorno da aula, do edificio, do entorno urbán e de exteriores naturais, co fin de conseguir 
expresar términos espaciais e efectos perspectivos de profundidade, así como a correcta 
valoración de proporcións e constrastes lumínicos. 4.-Representa gráficamente un conxunto de 
volumenes xeométricos e naturais, describindo a disposición dos elementos entre sí e atendendo 
ás proporcións e ás deformacións perspectivas. 5.- Valora a importancia do debuxo artístico 
elaborando proxectos conxuntos con outras disciplinas artísticas.  6.- Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedementos máis idóneos para representar e expresarse en relación ás 
linguaxes gráfico-plásticas. 7.- Mantén o espazo de traballo e o material propio e colectivo en 
perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 8.- 
Amosa unha actitude autónoma e responsable, respectando as producións propias e alleas, así 
como as pautas indicadas para a realizacións das actividades. 9.- Selecciona, relaciona e 
emprega con criterio  a terminoloxía específica en postas en común  dos seus traballos individuais 
e colectivos, fomentando a participación activa e a crítica constructiva. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 

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

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

 Os traballos serán entregados obrigatoriamente na data fixada polo profesor. Aqueles traballos que 
se entreguen fora do prazo serán penalizados na cualificación, perdendo a metade da nota obtida 
nese traballo. 

 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
  
AVALIACIÓN PARCIAL: 

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

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

trimestre. Cada ún dos traballos, actividades e láminas serán cualificados de manera 

individual, e ao final do trimestre sumaranse todos os puntos obtidos, realizándose a media 

aritmética.  Porcentaxe da nota (90%). 

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

materia, a constancia e esforzo no traballo en clase e a achega do material diariamente, 

evaluados a través do control escrito polo profesor. Porcentaxe da nota (10%) 

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

traballos propostos para o trimestre. 



 A nota da avaliación parcial será a suma das porcentaxes indicadas. 
  
            RECUPERACIÓN:  O alumno poderá recuperar a avaliación durante a seguinte, entregando 

aqueles traballos que non foron feitos ou que foron cualificados negativamente. A data máxima para 
entregar os traballos de recuperación será fixada polo profesor. 
 

 

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

 

 

  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         MATERIA : DEBUXO TÉCNICO II 
 
CURSO: 2º BAC                  AVALIACIÓN:   3ª               ANO ACADÉMICO: 2016/17 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS: 1.- Sistemas axonométricos ortogonais. 2.- Posición do triedro 

fundamental. 3.- Relación entre o triángulo de trazas e os eixes do sistema. 4.-
Determinación de coeficientes de redución. Tipoloxía das axonometrías ortogonais. 
Vantaxes e inconvenientes. 5.- Representación de figuras planas. Representación 
simplificada da circunferencia. 6.- Representación de corpos xeométricos. Seccións 
planas. Interseccións. 7.- Proceso de deseño ou fabricación. Proxecto: tipos e 
elementos. Planificación de proxectos. Identificación das fases dun proxecto. 
Elaboración das primeiras ideas. Tipos de planos: de situación, de conxunto, de 
montaxe, de instalación, de detalle, de fabricación ou de construción. 8.-  Presentación 
de proxectos. Elaboración da documentación gráfica dun proxecto gráfico, industrial ou 
arquitectónico sinxelo. Debuxos  a man alzada e esquemas. Elaboración de debuxos 
cotados. Elaboración de esbozos de pezas e conxuntos. Perspectivas a man alzada. 
9.- Resolución de exercicios de debuxo técnico utilizando recursos informáticos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.-  Comprende os 
fundamentos da axonometría ortogonal, determinando o triángulo de trazas e 
calculando os coeficientes de redución. 2.- Debuxa axonometrías de corpos ou 
espazos definidos polas súas vistas principais. 3.- Determina a sección plana de 
corpos ou espazos tridimensionais formados por superficies poliédricas, debuxando 
isometrías. 4.- Identifica formas e medidas de obxectos industriais ou arquitectónicos, 
a partir dos planos técnicos que os definen. 5.-  Elabora esbozos de conxuntos e/ou 
pezas industriais ou obxectos arquitectónicos, dispondo as vistas, os cortes e/ou as 
seccións necesarias, tomando medidas directamente da realidade ou de perspectivas 
a escala, elaborando bosquexos a man alzada para a elaboración de debuxos cotados 
e planos de montaxe, instalación, detalle ou fabricación, de acordo coa normativa de 
aplicación. 

B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 
 

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

 
 EXAMES: 
  EXAME 1: 
   DATA APROXIMADA: Entre o 3 e o 7 de abril 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: Constará de seis exercicios similares aos 
feitos nas láminas. 
 
 
 EXAMES: 
  EXAME 2: 
   DATA APROXIMADA: Entre o 8 e o 12 de maio 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: Constará de seis exercicios similares aos 
feitos nas láminas. 
 
 






CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 

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

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

Os estándares de aprendizaxe van incluídos nas actividades anteriores. 

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

  

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

 
AVALIACIÓN FINAL: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                   MATERIA : ECONOMÍA DA EMPRESA 
 
CURSO:        2º Bacharelato                  AVALIACIÓN:ª      3ª                ANO ACADÉMICO: 2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 5: A FUNCIÓN COMERCIAL DA EMPRESA 
 A descrición dos contidos, criterios de avaliación e dos estándares de aprendizaxe da 

unidade 

atópanse no  cadernillo da segunda avaliación 

TEMA 6: A INFORMACIÓN NA EMPRESA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS  : 6.1. Obrigas contables da empresa. 6.2. A composición do patrimonio e a súa  

valoración. 6.3. Resultados da empresa. 6.4. As contas anuais e a imaxe fiel. 6.5. 
Elaboración do balance e da conta de perdas e ganancias. 6.6. Análise e interpretación da 
información contable. 6.7 Fiscalidade empresarial: principais figuras impositivas e elementos 
clave do súa estrutura e do seu funcionamento. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA6.1 Identificar os datos máis salientables do balance e da 
conta de perdas e ganancias, explicar o seu significado, diagnosticar a situación a partir da 
información obtida e propor medidas para a súa mellora. CA6.2 Recoñecer a importancia do 
cumprimento das obrigas fiscais e explicar os impostos que afectan as empresas.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA6.1.1  Recoñece os elementos patrimoniais e a 
función que teñen asignada. ECA6.1.2  Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as 
obrigas da empresa en masas patrimoniais. ECA6.1.3 Interpreta a correspondencia entre os 
investimentos e o seu financiamento ECA6.1.4 Detecta posibles desaxustes no equilibrio 
patrimonial, na solvencia e no apancamento da empresa, mediante a utilización de rateos. 
ECA6.1.5 Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar desaxustes 
patrimoniais ou financeiros. ECA6.1.6 Recoñece a importancia do dominio das operacións 
matemáticas e dos procedementos propios das ciencias sociais como ferramentas que 
facilitan a solución de problemas empresariais. ECA6.1.7 Recoñece a conveniencia do 
equilibrio económico, patrimonial e financeiro da empresa. ECA6.1.8 Valora a importancia da 
información na toma de decisións. ECA6.1.9 Calcula o resultado do exercicio económico da 
empresa, empregando os criterios de imputación aplicables. ECA6.1.10 Identifica, interpreta 
e clasifica os elementos do resultado da empresa. ECA6.2.1 Identifica as obrigas fiscais das 
empresas segundo a súa organización e a actividade que desenvolvan. ECA6.2.2 Describe o 
funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as empresas e destaca as principais 
diferenzas entre eles. ECA6.2.3 Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as empresas. 
 

 
TEMA 7: A FUNCIÓN FINANCEIRA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións  
 CONTIDOS  : 7.1. Estrutura económica e financeira da empresa. 7.2. Concepto e clases de 

investimento. 7.3. Valoración e selección de proxectos de investimento. 7.4. Fontes de 
financiamento interno e externo da empresa. Novas formas de financiamento. 7.5. Ciclos da 
empresa. 7.6. Período medio de maduración. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA7.1 Valorar proxectos de investimento, xustificar 
razoadamente a selección da alternativa máis vantaxosa, diferenciar as posibles fontes de 
financiamento nun determinado suposto e razoar a elección máis axeitada. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos 
(prazo de recuperación) e dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar 
investimentos. ECA7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos 
(valor actual neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de investimento para 
unha empresa. ECA7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada un e 
as implicacións na marcha da empresa. ECA7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de 

 
 



financiamento externo, as opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización. 
ECA7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as posibilidades que teñen 
as empresas de recorrer ao mercado financeiro. ECA7.1.6. Valora as fontes externas e 
internas de financiamento da empresa. ECA7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras 
que mellor se adaptan a un caso concreto de necesidade financeira. ECA7.1.8. Aplica os 
coñecementos tecnolóxicos á análise e á resolución de supostos. ECA7.1.9. Identifica e 
describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. ECA7.1.10. Calcula, para un 
determinado suposto práctico, os períodos de maduración da empresa, e distingue as súas 
fases. 

 
 
TEMA 8       ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN DA EMPRESA 

DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
CONTIDOS: 8.1 División técnica do traballo e necesidade de organización no mercado 
actual. 8.2 Funcións básicas da dirección. 8.3 Planificación e toma de decisións 
estratéxicas. 8.4 Organización formal e informal da empresa: deseño e análise da súa 
estrutura. 8.5 A xestión dos recursos humanos e a súa incidencia na motivación. 8.6 Os 
conflitos de intereses e as súas vías de negociación. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA8.1 Explicar a planificación, a organización e a xestión 
dos recursos dunha empresa, valorando as posibles modificacións para realizar en función 
do ámbito en que desenvolve a súa actividade e dos obxectivos formulados. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA8.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do 
traballo nun contexto global de interdependencia económica para valorar as súas 
consecuencias sociais. ECA8.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, 
as canles de información e de comunicación, o grao de participación na toma de decisións 
e a organización informal da empresa. ECA8.1.3 Investiga sobre a organización nas 
empresas do seu ámbito máis próximo e identifica vantaxes e inconvenientes, detecta 
problemas para solucionar, e describe propostas de mellora. ECA8.1.4. Aplica os seus 
coñecementos a unha organización concreta, para detectar problemas e propor melloras. 
ECA8.1.5. Valora a importancia dos recursos humanos nunha empresa e analiza diferentes 
maneiras de abordar a súa xestión e a súa relación coa motivación e a produtividade. 
 

 

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 9 ao 13 de abril  do 25 ó 31 de outubro      
 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Proba escrita, referida ás UNIDADES  1,2, 3, 4, 5,6 e7 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 9 ao 16 de maio 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       



    Proba escrita, referida ás UNIDADES 1, 2, 3,4, 5, 6,7 e 8 que incluirá preguntas  de 
reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación 
de contidos próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 
gráficos.      
 

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

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

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

Valoración cualitativa do progreso do alumno. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

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

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

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

avaliación. 

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

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

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

cinco.   

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

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

demais instrumentos de avaliación da terceira avaliación.    

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

será a nota media das notas correspondentes a: primeira avaliación, 

segunda     avaliación, nota obtida nos exames e demais instrumentos de 

avaliación que correspondan a esta (terceira).  

 

3ª AVALIACIÓN ETICA E FILOSOFIA DO DEREITO 

A.- PROGRAMA 

TEMA 7: XUSTIFICACIÓN DA AUTORIDADE 
  DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
 CONTIDOS: 

1.-A violencia lexítima do estado. 
2.-O límite das leis. 
3.-A diferencia entre autoridade e poder. 
4.-As funcións do poder. 
5.-Os elementos do Estado. 
6.-A desobediencia civil. 
7.-Os beneficios da autoridade. 
 
 



 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
1.-Comprender as funcións do Estado. 
2.-Coñecer a importancia das leis. 
3.-Caracterizar o Estado moderno. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

Funcións do Estado (2 puntos) 

Diferencias entre autoridade e poder (1 punto) 

Elementos do Estado (1 punto) 
Exemplos e función da desobediencia civil (1 punto) 

 

 
 
 
 

TEMA 8 CIDADANÍA DEMOCRÁTICA 
DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 

 CONTIDOS : 
1.-A democracia clásica.  
2.-A democracia dialóxica. 
3.-A dignidade da persoa. 
4.-As desviacións da democracia.  
5.- A democracia liberal. 
6.-A cooperación cidadá. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
1.-Coñecer os diferentes tipos de democracia na historia. 
2.-.Comprender os problemas da democracia. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

Explicar as diferencias entre a democracia ateniense e as democracias actuais. (1 
punto) 
Explicar as desviacións da democracia (1 punto) 

TEMA 9: DEREITOS HUMANOS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 CONTIDOS: 

1.- A forza dos dereitos.  
2.- A Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
3.- A fundamentación dos dereitos. 
4.- Dereitos das persoas. 
5.- As garantías xurídicas dos dereito.  
6.- A protección dos dereitos humanos. 
7.- Os dereitos como deberes. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
1.-.Asimilar a importancia de defender os Dereitos Humanos. 
2.-Aprender a respetar os Dereitos Humanos. 
3.-Coñecer as garantías xurídicas dos dereitos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

Que son os Dereitos Humanos e como se clasifican. Exemplos (2 puntos) 

Como se fundamentan os Dereitos Humanos? (1 punto) 
Organismos que protexen os Dereitos Humanos. (1 punto) 



 
 
 

B.-AVALIACIÓN  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Diario de clase. 

Pódese, facultativamente, realizar preguntas de clase, orais ou escritas, para comprobar a 
asimilación  da materia e para axuda e adquisición de pericia nos comentarios de texto.  
Tamén se valorarán as aportacións voluntarias así como as intervencións en clase. 

 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Ultima semana de abril ou primeira de maio 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    preguntas de comprensión sobre a temática explicada (mínimo 5 estándares) 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Traballo 
diario:    

30 %      

  Exames…
….: 

70 %      

    

RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Despois da avaliación. 
  Sen exame   
   

NOTA FINAL: Nota media das tres avaliacións 
   



MATERIA: FÍSICA 
 

CURSO:  2º BACH                                AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

TEMA . ONDAS (II) 

CONTIDOS: 
1.   Principio de Huygens. 
2.   Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión e refracción. 
3.   Principio de Huygens. 
4.   Leis de Snell. 
5.   Índice de refracción. 
6.   Principio de Huygens. 
7.   Índice de refracción. 
8.   Ondas lonxitudinais. 
9.   O son. 
10. Efecto Doppler. 
11. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 
12.  Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 
13. Contaminación acústica. 
14. Aplicacións tecnolóxicas do son. 
15. Ondas electromagnéticas. 
16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas. 
17. Dispersión. A cor. 
18. Espectro electromagnético. 
19. Aplicacións das ondas electromagnéticas no espectro non visible. 
20. Transmisión da comunicación. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
✓  Utilizar o principio de Huygens para comprender e interpretar a propagación das ondas e os 

fenómenos ondulatorios. 
✓  Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos propios do movemento ondulatorio. 
✓  Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión e refracción. 
✓  Relacionar os índices de refracción de dous materiais co caso concreto de reflexión total. 
✓  Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons. 
✓  Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa unidade. 
✓  Identificar os efectos da resonancia na vida cotiá: ruído, vibracións, etc. 
✓  Recoñecer determinadas aplicacións tecnolóxicas do son como a ecografía, o radar, o sonar, etc. 
✓  Establecer as propiedades da radiación electromagnética como consecuencia da unificación da 

electricidade, o magnetismo e a óptica nunha única teoría. 
✓  Comprender as características e as propiedades das ondas electromagnéticas, como a súa 

lonxitude de onda, polarización ou enerxía, en fenómenos da vida cotiá. 
✓  Identificar a cor dos corpos como a interacción da luz con eles. 
✓  Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en fenómenos relacionados coa luz. 
✓  Determinar as principais características da radiación a partir da súa situación no espectro 

electromagnético. 
✓  Coñecer as aplicacións das ondas electromagnéticas do espectro non visible. 
✓  Recoñecer que a información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO 
✓  Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens. 
✓  Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio de Huygens. 
✓  Experimenta e xustifica o comportamento  da luz ao cambiar de medio, aplicando a lei de Snell, 

coñecidos os índices de refracción. 
✓  Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do ángulo formado pola onda reflectida e 

refractada. 
✓  Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico subxacente á propagación da luz 

nas fibras ópticas e a súa relevancia nas telecomunicacións. 
✓  Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e xustifícaas de forma 

cualitativa. 
✓  Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en decibeles e a intensidade 

do son, aplicándoa a casos sinxelos. 
✓  Relaciona a velocidade de propagación do son coas característica s do medio en que se propaga. 
✓  Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e clasifícaas como contaminantes e non 

contaminantes. 
✓  Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras, como a ecografía, o ra dar, 

o sonar, etc. 
✓  Representa esquematicamente a propagación dunha onda electromagnética incluíndo os 

vectores do campo eléctrico e magnético. 
✓  Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda electromagnética en te rmos 

dos campos eléctrico e magnético e da súa polarización. 
✓  Determina experimentalmente a polarización das ondas electromagnéticas a partir de 

experiencias sinxelas, utilizando obxectos empregados na vida cotiá. 
✓   Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá en función da súa 

lonxitude de onda e a súa enerxía. 
✓  Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida. 
✓  Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sinxelos. 
✓  Establece a natureza e as características dunha onda electromagnética dada a súa situación no 

espectro. 
✓  Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, a lonxitude de onda e a 

velocidade da luz no baleiro. 
✓  Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, nomeadamente 

infravermella, ultravioleta e microondas. 
✓  Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida humana en 

particular. 
✓  Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas electromagnéticas, formado por un 

xerador, unha bobina e un condensador, e describe o seu funcionamento. 
✓  Explica esquematicamente o funcionamento de dispositivos de almacenamento e transmisión da 

información. 
 

TEMA . ÓPTICA XEOMÉTRICA. 
CONTIDOS: 

 
1.- Leis da óptica xeométrica. 
2.- Sistemas ópticos: lentes e espellos. 
3.- Ollo humano. Defectos visuais. 
4.- Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica. 
 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:



✓  Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica. 
✓  Valorar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións asociadas como medio que permite 

predicir as características das imaxes formadas en sistemas ópticos. 
✓  Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e os seus defectos, e comprender o efecto das 

lentes na corrección deses efectos. 
✓  Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos ao estudo dos instrumentos ópticos. 

 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO 
 

✓  Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica. 

✓   Demostra experimentalmente e graficamente a propagación rectilínea da luz mediante un xogo 
de prismas que conduzan un feixe de luz desde o emisor ata unha pantalla. 

✓  Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida por un espello plano e 
unha lente delgada, realizando o trazado de raios e aplicando as ecuacións correspondentes. 

✓  Xustifica os principais defectos ópticos do oll o humano (miopía, hipermetropía, presbicia e 
astigmatismo), empregando para iso un diagrama de raios. 

✓  Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais instrumentos ópticos, 
tales como lupa, microscopio, telescopio e cámara fotográfica, realizando o correspondente 
trazado de raios. 

✓   Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica, considerando 
as variacións que experimenta a imaxe respecto ao obxecto. 

 

 

TEMA . FÍSICA DO SÉCULO XX 
CONTIDOS: 

 

 

1.- Introdución á teoría especial da relatividade. 
2.- Orixes da física cuántica. Problemas precursores. 
3.- Física cuántica. 
4.- Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso. 
5.- Insuficiencia da física clásica. 
6.- Hipótese de Planck. 
7.- Efecto fotoeléctrico. 
8.- Espectros atómicos. Modelo cuántico do átomo de Bohr. 
9.- Interpretación probabilística da física cuántica. 
10.-  Interpretación probabilística da física cuántica. 
11.-  Principio de indeterminación de Heisenberg. 
12.-  Aplicacións da física cuántica. O láser. 
13.-   Radioactividade: tipos. 
14.-   Física nuclear. 
15.-  Núcleo atómico. Leis da desintegración radioactiva. 
16.-  Fusión e fisión nucleares. 
17.-  As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte e 

nuclear débil. 
18.-  As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte e 

nuclear débil. 
19.-  Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais. 
20.-  Partículas fundamentais constitutivas do átomo: electróns e quarks. 
21.-  Historia e composición do Universo. 
22.-  Fronteiras da física.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
✓  Valorar a motivación que levou a Michelson e Morley a realizar o seu experimento e discutir as 

implicacións que del se derivaron. 
✓  Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo da dilatación temporal e á contracción espacial 

que sofre un sistema cando se despraza a velocidades próximas ás da luz respecto a outro dado. 
✓  Coñecer e explicar os postulados e os aparentes paradoxos da física relativista. 
✓  Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e as súas consecuencias na enerxía nuclear. 
✓   Analizar as fronteiras da física a finais do século XIX e principios do século XX, e pór de 

manifesto a incapacidade da física clásica para explicar determinados procesos. 
✓  Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía dun fotón coa súa frecuencia e a súa 

lonxitude de onda. 
✓  Valorar a hipótese de Planck no marco do efecto fotoeléctrico. 
✓   Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos espectros atómicos e inferir a necesidade do 

modelo atómico de Bohr. 
✓  Presentar a dualidade onda-corpúsculo como un dos grandes paradoxos da física cuántica. 
✓  Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica en contraposición co carácter 

determinista da mecánica clásica. 
✓  Describir as características fundamentais da radiación láser, os principais tipos de láseres, o seu 

funcionamento básico e as súas principais aplicacións. 
✓  Distinguir os tipos de radiacións e o seu efecto sobre os seres vivos. 
✓   Establecer a relación da composición nuclear e a masa nuclear cos procesos nucleares de 

desintegración. 
 
 
 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO 
✓  Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial da relatividade. 
✓   Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, así como os cálculos 

asociados sobre a velocidade da luz, e analiza as consecuencias que se derivaron. 
✓  Calcula a dilatación do tempo que experimenta un observador cando se despraza a velocidades 

próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións 
de Lorentz. 

✓  Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun sistema que se 
despraza a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, 
aplicando as transformacións de Lorentz. 

✓  Discute os postulados e os aparentes paradoxos a sociados á teoría especial da relatividade e a 
súa evidencia experimental. 

✓   Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa enerxía deste a 
partir da masa relativista. 

✓  Explica as limitacións da física clá sica ao enfrontarse a determinados feitos físicos, como a 
radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou os espectros atómicos. 

✓  Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou emitida por un átomo 
coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. 

✓  Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación cuántica postulada por 
Einstein, e realiza cálculos relacionados co traballo de extracción e a enerxía cinética dos 
fotoelectróns. 

✓  Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia. 
✓  Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a diferentes escalas, 

extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 
✓  Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e aplícao a caso



                concretos, como os orbitais atómicos. 
✓  Describe as principais características da radiación láser en comparación coa radiación térmica. 
✓  Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustifica o seu funcionamento de xeito 

sinxelo e recoñece o seu papel na sociedade actual. 
✓  Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos sobre o ser hu mano, 

así como as súas aplicacións médicas. 
✓  Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de desintegración e valora a 

utilidade dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos. 
✓  Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas desintegracións 

radioactivas. 
✓  Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae conclusións acerca da enerxía 

liberada. 
✓  Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción de enerxía eléctrica, 

datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e fabricación de armas. 
✓  Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a conveniencia do 

seu uso. 
✓  Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas limitacións e o estado en que 

se atopan. 
✓   Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións fundamentais da natureza 

en función das enerxías involucradas. 
✓  Compara as principais características das catro interaccións fundamentais da natureza a partir 

dos procesos nos que estas se manifestan. 
✓  Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no marco da unificación das 

interaccións. 
✓  Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición en quarks e electróns, 

empregando o vocabulario específico da física de quarks. 
✓  Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como os neutrinos e o bosón 

de Higgs, a partir dos procesos en que se presentan. 
✓  Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría do Big Bang. 
✓  Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais en que se apoia, como son a 

radiación de fondo e o efecto Doppler relativista. 
 

 
 
 

B.-AVALIACIÓN 
 

INSTRUMENTOS: 
 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO Te rase en conta o traballo diario, saídas ao encerado para 

resolver problemas, solucións e respostas a cuestión e prácticas de laboratorio. 
 

EXAMES 
 

Faranse dous exames por avaliación. O primeiro contará un 40% e o segundo un 60%, dado que neste exame 

entrará a materia do primeiro. Para poder facer media é necesario ter unha mínima nota de   2 en cada 

exame 
 

DATA 1º EXAME.: entre o 09 e 13 de abril aproximadamente 
 
 

DATA 2º EXAME: entre o 10 e o 16 de maio



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A nota da avaliación será esa media ponderada dos exames. O traballo diario, problemas feitos na casa, saídas 

ao encerado, prácticas de laboratorio terase en conta na notade avaliación a partires dunha nota media de 

4,25 para redondeo da nota. 
 

 
RECUPERACIÓN: 

 
Mediante un exame: 

 
Data    aproximada: Despois de cada avaliación. Entrará toda a materia da avaliación 

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

materia é  necesario ter as tres avaliacións aprobadas. 

 
 
 

                                              MATERIA : FRANCÉS 
 
         CURSO: 2.º   Bac  1º idioma        AVALIACIÓN:3ª     ANO ACADÉMICO:17-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: DURACIÓN APROXIMADA:  
 
Todos os contidos  que se citarán a continuación faranse ó mesmo tempo, ó longo da avaliación, na proporción 
que o profesor da materia o estime necesario, seguindo  criterios de progresión adecuados para a clase. 
 
 
CONTIDOS 
 
1.-Gramática: Revisión da gramática xeral. Farase dita revisión de maneira que os alumnos sepan utilizala de 
maneira razoada cando aparezca nos textos estudiados e cando a utilicen na producción escrita ou oral que se lles 
esixa. 
 
2.-Léxico: Revisión do léxico xeral e explicación lo léxico específico dos textos “PAU” estudiados. 
 
3.-Utilización das probas “PAU” de francés para: 
 
- “Compréhension écrite” : estudio das estructuras gramaticais e lexicais necesarias para a comprensión escrita. 
 
- “Compréhension orale” : estudio das estructuras gramaticais e lexicais necesarias para a comprensión oral. 
 
 
-Production écrite: 
*Compétence lexicale 
*Compétence grammaticale 
*Respect de la consigne 
 
Traballarase a producción escrita mediante os tres puntos anteriormente descritos. 
 
-Production orale 
*Entretien dirigé 
*Exercice d’interaction 
*Expression d’un point de vue, d’une opinion… 
 
Traballarase a producción oral mediante os tres puntos anteriormente descritos. 



 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
 1.- Utilizar de forma razoada a gramática estudiada.  
2.- Utilizar correctamente no seu contexto o vocabulario estudiado. 
3. Comprensión oral e escrita de textos con formato semellante os estudiados na clase. 
 4. Ser capaz de utilizar na producción oral os contidos gramaticais e lexicais estudiados 
5. Ser capaz de utilizar na producción escrita os contidos gramaticais e lexicais estudiados 
6. Ser capaz de facer uso das pautas de producción escrita e oral practicadas na clase. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 
Comprensión oral; comprensión escrita, producción oral, producción escrita  
 
 
B.-AVALIACIÓN  

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

 
 
 
AVALIACIÓN 
 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 

do trimestre 30% 
             NOTA DE AVALIACIÓN: 
40% exame 
 50% notas de avaliación parcial (20% controis, 30% control oral) 
 10% actitudes (traballos, 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: …2.º BAC, 2º id. AVALIACIÓN:3ª        ANO ACADÉMICO:2017-2018… 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: Unidad 5: 
 
Ruraux ou urbains? 
 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 clases 
  
 CONTIDOS  :  
. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
Los pronombres interrogativos invariables (simples y compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, convaincre y plaire. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo 
 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Acento agudo y acento grave. 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
Los pronombres interrogativos invariables (simples y compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en presente. 
 



-Los verbos s’asseoir, convaincre y plaire. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo 
 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Acento agudo y acento grave. 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos. 
 
 
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 
- Reconocer léxico oral de uso común  relativo a sentimientos y mundo del trabajo 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a sentimientos y mundo del trabajo  
- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en textos con la 
corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
- Se desenvolve adecuadamente en situaciones relacionadas con los temas estudiados ( oral e escrito) 
 
TEMA 2: UNIDAD 8: 
 
 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 CLASES 
 
 CONTIDOS  :  
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 
 
- Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 
 
 
 



CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 
 
- Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 
-Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. 
-Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 
de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita.  
- Escribir textos sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales (instituciones, 
elecciones, justicia),  utilizando adecuadamente las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
- Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 
- Participa adecuadamente en conversaciones, sobre asuntos cotidianos o menos habituales (instituciones, 
elecciones, justicia), en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe  hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos.  
-Produce textos escritos con las estructuras sintácticas y vocabulario estudiados.  
  
 
TEMA 3: UNIDAD 9: Faire ses études à l’étranger 
 
 DURACIÓN APROXIMADA:6 clases 
  
 CONTIDOS  :  
 
-Patrones sintácticos y discursivos 
 
Concordancia del verbo con un nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo compuestos. 
 



-Discurso e interrogación indirectos en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 
 
-Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS:  
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
Concordancia del verbo con un nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo compuestos. 
 
-Discurso e interrogación indirectos en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 
 
-Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 
 
 
 
 



 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados. 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos. 
- Mostrar un buen control, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados para organizar el discurso.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
- Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados. 
- Participa adecuadamente en conversaciones sobre asuntos cotidianos o menos habituales (las bellas artes, la 
pintura, la escultura, los espectáculos, el teatro.la música) en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe hechos utilizando  patrones sintáticos y discursvosos así 
como vocabulario estudiados.. 
- Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante en textos  claramente estructurados. 
-Produce textos escritos utilizando vocabulario  y estructuras sintácticas estudiados. 
 
 
TEMA 4 UNIDADE 10 
 
Dis-moi tout 
 
DURACIÓN APROXIMADA:6 clases 
 
 
CONTIDOS: 
 
-Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El participio presente y el adjetivo verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 
 
-Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 
 
 
 
 



CONTIDOS MÍNIMOS: 
 
-Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El participio presente y el adjetivo verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 
 
-Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
 
-Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos. 
- Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en los que se intercambian información, ideas y opiniones.  
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
estudiadas en la comunicación escrita. 
- Escribir, textos breves o de longitud media, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales (el cine, la literatura, el libro,la prosa,la poesía) utilizando adecuadamente las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico. 
  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
-Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 
-. Participa adecuadamente en conversaciones sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos.  
- Comprende textos, en los que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; 
se narran hechos y experiencias y se intercambian información, ideas y opiniones sobre temas generales omás 
específicos como los estudiados en esta evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.-AVALIACIÓN  
 

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

 
 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 

ntrois ó longo do trimestre :20% da nota de avaliación; control oral ó final do trimestre 30% 
             NOTA DE AVALIACIÓN: 
40% exame 
 50% notas de avaliación parcial (20% controis, 30% control oral) 
 10% actitudes (traballo, comportamento, participación) 
Para superar a avaliación será necesario obter un 5 sobre 10 no conxuno destas probas. 
  
RECUPERACIÓN:  Non hai recuperación. A avaliación é continua 
 
AVALIACIÓN FINAL: 
Farase a media das tres avalaacións. A terceira avaliación deberá estar aprobada para poder facer a media das 
tres avaliacións. 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDENTE 
Farase mediante a realización dun traballo que o alumno deberá realizar o longo de cada unha das avaliacións. Si 
esa realización non é superada poderá presentarse a proba extraordinaria de asignaturas pendentes de final de 
curso. 
 
 
 
. 
 

                                                      GREGO II 
 
CURSO: 2ºBACH                                    AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  
 DURACIÓN APROXIMADA: todo o trimestre 
 A comedia. Aristófanes. As Nubes. Repaso de toda a subordinación. Repaso da morfoloxía verbal: verbos 
en μι. 
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Seguiremos os criterios marcados pola CIUG 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Traduce un texto orixinal de Xenefonte de dificultade similar os de 
selectivo de anos anteriores con axuda do diccionario, analiza una das frases do texto sintacticamente, analiza 
calquera das palabras do texto morfoloxicamente, relaciona e explica helenismos, algún do texto, pero tamén 
palabras de uso frecuente que non aparecen no texto, elabora un pequeño tema sobre Xenofonte, a súa obra, a 
súa época. Elabora un tema dunha páxina de literatura de todos os vistos durante o curso. 
 
 
 
 
 



B.-AVALIACIÓN 
 

  
  Haberá múltiples exames tipo selectividade que recolleremos e avaliaremos segundo os criterios 
da CIUG e os estándares antes expostos. A media destes exames será a nota final, tendo a obriga e o dereito o 
alumnado a una proba final que de ningún xeito baixará a nota. 
  
  EXAME 1 final/recuperación         
   DATA APROXIMADA:  
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Todos os contidos do curso. Tipo selectivo: 
Texto a traducir con diccionario (6 puntos). 
Catro cuestións das que responderán a 3: una será análise sintáctica dunha frase do texto, outra a nálise 
morfolóxica de dúas palabras do texto; outra de helenismos de palabras que poderán ser do texto ou non, 
dificultade baixa; una cuestión sobre Xenofonte, época, obra… ((3 puntos) 
Un tema amplo de literatura, a elixir entre dous (1 punto). 
NOTA FINAL: A DA TERCEIRA AVALIACIÓN. O EXAME FINAL SERVIRÁ DE RECUPERACIÓN. SE AÍNDA  ASÍ HOUBESE 
ALUMNOS SON CUALIFICACIÓN NEGATIVA, TERÁN DEREITO Á REPETICIÓN DO EXAME GLOBAL NA SEMANA DE 
RECUPERACIÓNS. 
 

                                 MATERIA : HISTORIA DE ESPAÑA 
 
CURSO:2º BACHARELATO                                  AVALIACIÓN:3ª          ANO ACADÉMICO: 2017 - 2018 
 
A. PROGRAMA 
TEMA 12 A Guerra Civil.- 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 
 CONTIDOS  : 
- Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento da guerra; dimensión internacional do conflito; evolución das dúas 
zonas; consecuencias da guerra. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográficas), relacionando a súa 
información cos coñecementos previos 
- Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causase, as etapas e as consecuencias. 
- Analizar e comentar a intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zonas. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 
- Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 
- Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra. 
- Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da guerra. 
- Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista militar. 
TEMA 13: Posguerra e construción do Estado franquista (1939-1959).- 
 DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesións. 
 CONTIDOS: 
-   Características e evolución do franquismo:  postguerra (grupos ideolóxicos e apoios sociais do franquismo; 
oscilantes relacións co exterior; configuración política do novo Estado; represión política; autarquía económica). 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
- Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 
económicas e sociais que se produciron, en relación coa cambiante situación internacional. 
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e o apoios sociais do franquismo na súa etapa inicial. 
- Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os trazos esenciais de cada unha. 
- Explica a organización política do Estado franquista. 
- Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de España desde o remate da Guerra 
Civil ata 1959. 
- Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución económica do país. 
- Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a súa evolución no tempo. 



  
  
 
 
TEMA 14: Consolidación e final do franquismo (1959 - 1975).- 
 DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesións. 
 CONTIDOS  :  
- Características e evolución do franquismo:  dende os anos do "desenvolvemento" (plans de desenvolvemento e 
o crecemento económico; transformacións sociais; reafirmación política do réxime; política exterior; crecente 
oposición ao franquismo); fin do franquismo (inestabilidade política; dificultades exteriores; efectos da crise 
económica internacional de 1973). Anos finais. 
 
 
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
- Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 
económicas e sociais que se produciron, en relación coa cambiante situación internacional. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
- Explica a organización política do Estado franquista a partir de 1959. 
- Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións económicas e sociais de España desde 
1959 ata 1973. 
- Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución económica do país dende 1959. 
- Describe as transformacións que experimenta a sociedade española  nos anos 60 e 70, así como as súas causas. 
- Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista a partir dos anos 50, e comenta a súa evolución 
no tempo 
 
 
TEMA 
 15: 
A transición á democracia e a España actual.- 
DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións. 
CONTIDOS  :  
- Transición á democracia: crise económica mundial; alternativas políticas ao franquismo, continuísmo, reforma ou 
ruptura; o papel do Rei; a lei para a reforma política; primeiras eleccións democráticas. 
- Período constituínte: Pactos da Moncloa; preautonomías de Cataluña e o País Vasco; Constitución de 1978 e 
Estado das autonomías. O caso de Galicia. 
- Gobernos constitucionais: problema do terrorismo; golpe de Estado frustrado de 1981; ingreso na OTAN; plena 
integración en Europa. 
- Papel de España no mundo actual. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  
- Describir as dificultades da transición á democracia desde o franquismo nun contexto de crise económica, e 
explicar as medidas que permitiron a celebración das primeiras eleccións democráticas. 
- Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido na Constitución de 1978, especificando as 
actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis amplo acordo social e político. 
- Analizar a evolución económica, social e política de España desde o primeiro Goberno constitucional de 1979 ata 
a aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as ameazas máis salientables ás que se enfronta e os efectos 
da plena integración en Europa. 
- Resumir o papel de España no mundo actual, especificando a súa posición na Unión Europea e as súas relacións 
con outros ámbitos xeopolíticos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  
- Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e quen defendía cada unha. 
- Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 
- Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo Suárez para a reforma política do réxime 
franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, etc. 
- . Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 
- Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as súas caracter Describe como se 
estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco.ísticas esenciais. 



- .Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e as consecuencias para España desta 
integración. 
- .Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de España, describe a xénese e 
evolución das organizacións terroristas que actuaron desde a transición democrática ata os nosos días (ETA, 
GRAPO, etc.) e reflexiona sobre outros temas relacionados: a cidadanía ameazada, os movementos asociativos de 
vítimas, a mediación en conflitos, etc 
- Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, segundo o partido no poder, e sinala os 
principais acontecementos de cada unha delas. 
- Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea e no mundo. 
 
B.-AVALIACIÓN  

 
 

  EXAMEN 1: 
   DATA APROXIMADA: 3 – 10 abril 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA:Temas : 12 -13 
  
  EXAMEN 2: 
   DATA APROXIMADA: 2 - 11 maio 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: 14 - 15 
 

 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 - O TRABALLO diario : na  aula e na casa  sobre: textos, preguntas directas sobre aspectos traballados e visibles 
nos documentos manexados, esixencia de entrega das composicións mandadas para facer na casa, nas que se 
demostre interese pola aprendizaxe, capacidade de elaboración dun discurso histórico coherente, lóxico e con 
contido. 
O traballo : 10% 
- EXAMES:  serán similar a proba de Bacharelato.Composicións históricas a partir de varios textos. Valorarase a 
calidade da redacción, a corrección gramatical e ortográfica ata un punto. Serán dous exames  por avaliación. 
Os exames 90% 
RECUPERACIÓN: Un exame despois da avaliación. Será similar o xa indicado. A nota  fará media coas outras 
avaliacións. Se é non presentado a nota da recuperación será 0. A da 2ª avaliación no mes de marzo. 
As recuperacións realizaranse despois das avaliacións 1ª , 2ª e 3ª avaliación. 
AVALIACIÓN 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  HISTORIA DA FILOSOFÍA 
3ª AVALIACIÓN 
 

A.-PROGRAMA: 
 

BLOQUE IV. A FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 semanas  
CONTIDOS: 
 

Marx: o materialismo histórico. 

A vontade en Schopenhauer. 

Nietzsche:  A crítica á tradición occidental:  inversión dos valores, vontade de poder,  
superhome. 

Ortega y Gasset. 

Filosofía crítica da Escola de Frankfurt. 

Habermas:  Intereses do coñecemento e acción comunicativa. 

O pensamento posmoderno. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:   

 

 Coñecer os aspectos máis destacados do materialismo histórico de Marx. 

 Entender o concepto de vontade en Schopenhauer e a súa influencia no pensamento de 
Nietzsche. 

 Entender a radical crítica de Nietzsche ó pensamento occidental tomando como criterio nuclear 
a inversión dos valores.  

 Coñecer os aspectos máis destacados do pensamento de Ortega y Gasset. 

 Coñecer os aspectos máis destacados da filosofía crítica da Escola de Frankfurt. 

 Comprender a distinción habermasiana dos intereses do coñecemento.  E os aspectos 
fundamentais do seu concepto de acción comunicativa. 

 Coñecer os aspectos máis destacados do pensamento posmoderno. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

 

 Entende o concepto de materialismo histórico. (1 punto) 

 Comprende o que entendía Schopenhauer por vontade. (1 punto) 

 Comprende os conceptos máis destacados do pensamento de Nietzsche: inversión dos valores, 
vontade de poder, superhome.  Utilízaos correctamente. (2 puntos) 

 Utiliza correctamente os conceptos fundamentais da filosofía de Ortega y Gasset: 
perspectivismo, raciovitalismo. (1 punto) 

 Relaciona correctamente os intereses do coñecemento distinguidos por Habermas coas 
ciencias correspondentes.  (1 punto) 

 Enumera e discrimina correctamente os elementos distinguidos por Habermas na acción 
comunicativa. (1 punto) 

 Recoñece textos e autores posmodernos. (2 puntos) 

 

 

 



B.- AVALIACIÓN  

 

INSTRUMENTOS : 

 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

 Traballo na aula, participación e interese.  

 

 EXAMES: 

 

 EXAME 1:  

DATA APROXIMADA: Última semana de abril. 

CONTIDOS E ESTRUTURA: Constará de varias preguntas que versarán sobre os contidos 
da avaliación ata Nietzsche.  

 

EXAME 2:  

DATA APROXIMADA: penúltima semana de maio. 

  CONTIDOS E ESTRUTURA: Constará de varias preguntas que versarán sobre os contidos 
da avaliación dende o pensamento de Ortega y Gasset ata a filosofía posmoderna. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

NOTA DE COÑECEMENTOS: Traballo de aula: 10 %  

Exames ou traballo: 90%  

NOTA DE AVALIACIÓN: Será a suma da nota do exame (mínimo un 3) máis o traballo diario.  

RECUPERACIÓN: Mediante un exame de toda a avaliación (non se gardan partes aprobadas) . 

NOTA FINAL: Será a nota media das tres avaliacións ( a partir de 3). 

Para aqueles alumnos con media suspensa (inferior a 5) farase un exame final onde deberán 
preparar toda a materia do curso. 

 
 
 

                                       MATERIA:INGLES 
CURSO:                                      AVALIACIÓN: 3ª                      curso 2017-2018 

BOOK TRENDS 2 

A.-PROGRAMA 

  
 
TEMA 5: 

 
ANIMALIA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 
 CONTIDOS: Animais,  os seres humans e os animais,  adxectivos e 

preposicions, Reading text “Nature cheats” adivinar o significado polo 
contexto, A voz pasiva e o Causativo, Audio escoitar e responder a un Quiz 
sobre animais  e unha leccion sobre bacterias, Speaking Descripcion dun 
animal e de unha foto, Writing  Escribir unha biografia , uso de conectores 
de intencion, inclusion de citas textuales, correccion de erros. 

  
  



 
TEMA 6.      MAKING A LIVING 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 
 CONTIDOS :Vocabulario – O mundo do traballo, Qualifications, Phrasal  

verbs, sufixos -er, -ee, outros usos de just, CV, collocations with Work, 
Reading text “Scrappers”busca rapida de informacion “scanning”, Oracions 
de relativo,estructuras formais e informais, Audio conversacions sobre 
preferencias laborais, traballo na rede e unha entrevista de traballo , uso do 
anterior na fala, Writing “A formal e-mail” solicitude de traballo via e-mail 

  
3ª aval.  ESTANDARES DE APRENDIZAXE: @ alumn@ coñece e usa adecuadamente o 

vocabulario das unidades, usa as estructuras gramaticais  estudadas de xeito 
oral e por escrito, fai redaccios e descripcios asi coma resumos de textos, fai  
lectura comprensiva de textos e responde a preguntas sobre os mesmos, fai 
transformacios gramaticais seguindo as pautas dadas e escribe redaccions 
de aproximadamente 150 palabras adecuadas ao estilo e tematica 
propostos 
 

                   

B.-AVALIACION 
INSTRUMENTOS: 
DE CONTROL DO CLASSROOM WORK  
 Chegado este nivel entendese que @ alumn@ participa activamente en todas as actividades 

que se fan na aula seguindo o programa, pediraselle unha redaccion por tema 
 

EXAMES:Maximo dous por avaliacion  
 EXAME 1:          
  DATA APROXIMADA: Entre o 26 de Febreiro e o 2 de Marzo aproximadamente  
  CONTIDOS  E ESTRUCTURA        
   O dado anteriormente mais o tema 5 

Atendendo a informacion recibida engadese unha pregunta de Fonetica seguindo as 
instruciions dadas pola Ciug que non se comtempla na programacion dado que esta 
pregunta foi engadida a posteriori 

 

 EXAME 2:         
  DATA APROXIMADA: Primeira quincena de Maio  
  CONTIDOS  E ESTRUCTURA: .  Modelo  como o 

da proba  anterior. Todos os temas 

       

   Listening 10% 
Reading 10% 
Grammar 15% 
Vocabulary 15% 
Writing 30% 
Speaking 20% 
Phonetics 10% 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACION: @ alumn@ debe acadar un minimo dun 30% 
en cada un dos apartados, esta avaliacion serve tamen para recuperar as 
anteriores no caso de estar suspensas. 

 

      
  
        
    



                                   MATERIA:LATÍN-II - CURSO 2017-2018. 
 
         CURSO: 2º BACH                                     AVALIACIÓN: 3ª                          
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 9: As oracións de relativo en latín. As oracións interrogativas en latín. /A historiografía romana 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 
 CONTIDOS : 1. Sintaxe: as oracións de relativo. Casos especiais. 
Sintaxe: as oracións interrogativas en latín. Directas e Indirectas. 
Sintaxe: os tipos de oracións completivas (ou ‘substantivas’) en latín. 2. A historiografía en Roma (1). 
Antecedentes gregos. As orixes da historiografía en Roma. Períodos e formas compositivas da 
historiografía en Roma. Os analistas. Catón. A segunda analística. As monografías históricas. Salustio. 
César. Livio. Lectura e comentario do episodio de Lucrecia e a caída da Monarquía primitiva romana, de ‘Ab 
urbe condita’, en traducción. 
 
  
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN : 
Coñecer as características esenciais dos xéneros latinos da historiografía;  e identifica e sinala a súa 
presenza en textos propostos de historiografía. 
Saber realizar eixos cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados s xéneros da 
historiografía latina (e os seus antecedentes gregos). 
Coñecer autores representativos da historiografía na Literatura Latina, encádraos no seu contexto cultural, 
e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 
Saber realizar comentarios de textos latinos de historiografía (en texto orixinal acompañado de 
traducción), explicando a estructura do texto, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características 
esenciais, e identifica os rasgos do xénero ó que pertencen no texto seleccionado e presentado. 
Recoñecer a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina da historiografía 
latina e da oratoria latina en textos de autores/as modernos e contemporáneos que cultivaron eses 
xéneros na Literatura Galega e na Literatura Española, así como noutras literaturas modernas, e noutras 
manifestacións culturais, políticas e sociais (discursos de personaxes famosos…). 
  
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS E ESIXIBLES): Describe as características esenciais dos 
xéneros latinos da historiografía e da oratoria;  e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos de 
historiografía e oratoria. 
Realiza eixos cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados s xéneros da 
historiografía latina e da oratoria latina (e os seus antecedentes gregos). 
Nomea autores representativos da historiografía e da oratoria na Literatura Latina, encádraos no seu 
contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 
Realiza comentarios de textos latinos de historiografía e oratoria (en texto orixinal acompañado de 
traducción), explicando a estructura do texto, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características 
esenciais, e identifica os rasgos do xénero ó que pertencen no texto seleccionado e presentado. 
Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina da historiografía 
latina e da oratoria latina en textos de autores/as modernos e contemporáneos que cultivaron eses 
xéneros na Literatura Galega e na Literatura Española, así como noutras literaturas modernas, e noutras 
manifestacións culturais, políticas e sociais (discursos de personaxes famosos…). 
  
 
 
 



TEMA 10: AS conxuncións coordinantes en latín. As principais conxuncións subordinantes en latín. 
USOS DE UT, CUM, QUOD, NE./ A historiografía romana (2). 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 
 CONTIDOS : AS conxuncións coordinantes en latín. As principais conxuncións subordinantes en latín. 
USOS DE UT, CUM, QUOD, NE./ A historiografía romana (2). 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS E ESIXIBLES): 
  
 
TEMA 11: As subordinadas adverbiais en latín subordinación en latín: finais, consecutivas, temporais. 
2. A oratoria romana (1). 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 
 CONTIDOS :1.-A historiografía en Roma. Tito Livio; 2.-As conxuncións coordinantes en latín. A 
coordinación na sintaxe latina ; 3.-A subordinación por medio de conxuncións. Usos de UT, NE, CUM e 
QUOD. 4.--Latinismos frecuentes. 5.-Topónimos.  
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN :1.-A historiografía en Roma. Tito Livio; 2.-As conxuncións coordinantes 
en latín. A coordinación na sintaxe latina ; 3.-A subordinación por medio de conxuncións. Usos de UT, NE, 
CUM e QUOD. 4.--Latinismos frecuentes. 5.-Topónimos.       
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS E ESIXIBLES)):1.-A 
historiografía en Roma. Tito Livio; 2.-As conxuncións coordinantes en latín. A coordinación na sintaxe latina 
; 3.-A subordinación por medio de conxuncións. Usos de UT, NE, CUM e QUOD. 4.--Latinismos frecuentes. 
5.-Topónimos.       
 
 
TEMA 12: As subordinadas adverbiais en latín (2): comparativas, consecutivas. /A oratoria romana (2) 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 
 CONTIDOS :1.-A historiografía en Roma (2). Tito Livio. Análise e comentario do texto de Livio sobre 
o episodio de Lucrecia e a caída da monarquía primitiva romana; 2.-As oracións completivas ou sustantivas 
en latín: tipos ; 3.-As oracións subordinadas por medio de conxunción en latín. As oracións subordinadas 
adverbiais en latín: temporais, causais, finais.  
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:1.-A historiografía en Roma (2). Tito Livio. Análise e comentario do texto 
de Livio sobre o episodio de Lucrecia e a caída da monarquía primitiva romana; 2.-As oracións completivas 
ou sustantivas en latín: tipos ; 3.-As oracións subordinadas por medio de conxunción en latín. As oracións 
subordinadas adverbiais en latín: temporais, causais, finais.       
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS E ESIXIBLES):1.-A historiografía en Roma (2). Tito Livio. 
Análise e comentario do texto de Livio sobre o episodio de Lucrecia e a caída da monarquía primitiva 
romana; 2.-As oracións completivas ou sustantivas en latín: tipos ; 3.-As oracións subordinadas por medio 
de conxunción en latín. As oracións subordinadas adverbiais en latín: temporais, causais, finais.       
 
 
TEMA 13: As subordinadas adverbiais en latín (3): condicionais. / A oratoria romana (3). Cicerón (1). 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 
 CONTIDOS :1.-A oratoria en Roma. A Retórica e a súa importancia na educación antiga. Orixes 
gregas. Tipos de oratoria. Partes dun discurso oratorio. Aptitudes do orador. Cicerón (1). Vida, actuación 



política, obra literaria; 2.-As oracións subordinadas adverbiais en latín: consecutivas, concesivas, 
condicionais. Aprendizaxe das principais conxuncións subordinantes. ; 3.-Latinismos de uso frecuente. 4. 
Análise etimolóxica de topónimos.  
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:1.-A oratoria en Roma. A Retórica e a súa importancia na educación 
antiga. Orixes gregas. Tipos de oratoria. Partes dun discurso oratorio. Aptitudes do orador. Cicerón (1). 
Vida, actuación política, obra literaria; 2.-As oraciñons subordinadas adverbiais en latín: consecutivas, 
concesivas, condicionais. Aprendizaxe das principais conxuncións subordinantes. ; 3.-Latinismos de uso 
frecuente. 4. Análise etimolóxica de topónimos.       
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS E ESIXIBLES):1.-A oratoria en Roma. A Retórica e a súa 
importancia na educación antiga. Orixes gregas. Tipos de oratoria. Partes dun discurso oratorio. Aptitudes 
do orador. Cicerón (1). Vida, actuación política, obra literaria; 2.-As oraciñons subordinadas adverbiais en 
latín: consecutivas, concesivas, condicionais. Aprendizaxe das principais conxuncións subordinantes. ; 3.-
Latinismos de uso frecuente. 4. Análise etimolóxica de topónimos. . 
 
 
TEMA 14: Repaso das Completivas de Infinitivo con Suxeito en Acusativo. Textos longos redactados en 
estilo indirecto en latín. A oratoria en Roma (4). CICERÓN (2). Os discursos insertos en obras 
historiográficas: os discursos de Cálgaco e Agrícola en Tácito. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 
 CONTIDOS :1.-Repaso das Completivas de Infinitivo con Suxeito en Acusativo. Textos longos 
redactados en estilo indirecto en latín.; 2.-Cicerón (2). Cicerón como autor de discursos. Cicerón como 
autor de tratados de Retórica. A inserción de discursos en obras de historia. Análise retórica dos discursos 
de Cálgaco e Agrícola na "Biografía de Agrícola" de Tácito ; 3.-Latinismos. 4. Topónimos. 
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:1.-Repaso das Completivas de Infinitivo con Suxeito en Acusativo. Textos 
longos redactados en estilo indirecto en latín.; 2.-Cicerón (2). Cicerón como autor de discursos. Cicerón 
como autor de tratados de Retórica. A inserción de discursos en obras de historia. Análise retórica dos 
discursos de Cálgaco e Agrícola na "Biografía de Agrícola" de Tácito ; 3.-Latinismos. 4. Topónimos.      
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (MÍNIMOS E ESIXIBLES):1.-Repaso das Completivas de Infinitivo con 
Suxeito en Acusativo. Textos longos redactados en estilo indirecto en latín.; 2.-Cicerón (2). Cicerón como 
autor de discursos. Cicerón como autor de tratados de Retórica. A inserción de discursos en obras de 
historia. Análise retórica dos discursos de Cálgaco e Agrícola na "Biografía de Agrícola" de Tácito ; 3.-
Latinismos. 4. Topónimos.      
 
 
B.-CRITERIOS DE AVALIACIÓNACTITUDINAIS 
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.-........ ; 2.-.........; 3.-......... 
 
C.-AVALIACIÓN 

 
  
  1. Caderno da asignatura. 2. Notas sobre o traballo diario en análise e traducción de frases e 
textos na aula. 3. Probas orais e escritas. 
 



  
  EXAME 1:         
   DATA APROXIMADA: 3 ó 13 de Abril de 2018 
 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Proba escrita. Temas 9-11. Texto (8 puntos), Literatura latina (2 puntos) 
 
          
  EXAME 2: (EXAME FINAL)       
   DATA APROXIMADA: Entre o 7 ó 15 de maio  de 2018 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Proba escrita. Temas 11-14. Texto (8 puntos), Literatura latina (2 puntos). 

 
       
  Control estrito de asistencia. Corrección de actividades y libreta. 
 
       
  Traballo diario:    10 
%      
  Exames…….: 90 
%      
       
  Coñecementos: Os exames de coñecementos calificaranse sobre 9 
 
  Actitudes: As actitudes (Asistencia regular e traballo na aula) calificarase sobre 1) 
 
    

 
  Mediante un exame : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 
 
  Sen exame Se aproba a terceira avaliación (se estiver suspensa) considerarase aprobada 
a segunda.  
 
    

 A nota media dos tres exames de avaliación non deberá ser inferior a 4´5 sobre 9 puntos (=5 
sobre 10). A nota do terceiro examen ('EXAME FINAL DE CURSO') non deberá ser inferior a 4,80 sobre 10 
para aprobar a AVALIACIÓN TERCEIRA E A FINAL.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  
 
CURSO: 2º BACH                                     AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-18 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 12: Textos expositivos y argumentativos 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 CONTIDOS: 1. Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional. 2. 
Textos académicos. 3. Textos profesionales y empresariales. 4. Modalidades textuales. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Sintetizar el contenido de textos orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 2. Comprender y producir textos propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y situación. 4. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito educativo: conferencias y mesas redondas; diferenciando la 
información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. 5. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. 6. Analizar textos 
escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. 7. 
Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa. 8. Explicar la forma de organización interna de los 
textos expositivos y argumentativos. 9. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y 
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos 
previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección. 2. 
Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 3. Utiliza las 
tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante. 4. Sintetiza por escrito 
el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. 5. Comprende el sentido 
global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 6. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 7. Analiza la 
estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la 
información textual. 8. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita para mejorarla. 9. 
Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo procedente del ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 
 



TEMA 13: Textos periodísticos y publicitarios 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 CONTIDOS: 1. Textos periodísticos y publicitarios. 2. Los medios de comunicación de masas. 3. 
Periodismo escrito, audiovisual y digital. 4. Los géneros periodísticos. 5. Características lingüísticas de los 
textos periodísticos. 6. Textos publicitarios. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
orales del ámbito educativo: conferencias y mesas redondas; diferenciando la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 2. Extraer 
información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 
rasgos propios del género periodístico y los recursos verbales y no verbales utilizados, y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 3. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, la comprensión y el enriquecimiento del 
vocabulario activo. 4. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección. 2. 
Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 3. Utiliza las 
tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante. 4. Sintetiza por escrito 
el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. 5. Comprende el sentido 
global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 6. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 
 
TEMA 14: El teatro posterior a 1939 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
 CONTIDOS: 1. El teatro posterior a 1939. 2. Panorama general tras la Guerra Civil. 3. El teatro de 
posguerra. 4. El teatro existencialista y del realismo social. 5. El teatro renovador y experimentalista. 6. 
El teatro desde 1975. 7. Autor destacado: Antonio Buero Vallejo y su obra La Fundación. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Sintetizar el contenido de textos orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 2. Comprender y producir textos propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y situación. 4. Analizar y valorar la importancia del teatro posterior a 
1939. 5. Entender la situación social y cultural en la que se mueve el teatro de posguerra. Autores más 
relevantes. 6. Conocer el alcance del teatro social y existencialista en la España de los años 50. Autores 
más importantes. 7. Valorar y analizar la importancia de la renovación del teatro. Autores más 
relevantes. 8. Analizar y valorar la aportación de las últimas generaciones en el ámbito teatral. Autores 
más importantes. 9. Analizar y comprender la obra La Fundación como ejemplo del teatro de Antonio 
Buero Vallejo. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección. 2. 
Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 3. Utiliza las 
tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante. 4. Analiza y valora la 
importancia del teatro posterior a 1939. 5. Entiende la situación social y cultural en la que se mueve el 



teatro de posguerra y señala a los autores más relevantes. 6. Conoce el alcance del teatro social y 
existencialista en la España de los años 50 y valora a los autores más importantes. 7. Valora y analiza la 
importancia de la renovación del teatro. Indica qué autores son más relevantes. 8. Analiza y valora la 
aportación de las últimas generaciones en el ámbito teatral, señalando autores que destacan. 9. Analiza 
y comprende la técnica teatral y los elementos esenciales de  la obra La Fundación como ejemplo del 
teatro de Antonio Buero Vallejo. 
 
TEMA 15: Literatura Hispanoamericana del siglo XX y actual 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
 CONTIDOS: 1. La literatura hispanoamericana del siglo XX y actual. 2. Contexto histórico y social. 
3. La poesía. 4. La novela. 5. El cuento. 6. Autor destacado: Gabriel García Márquez y su obra Crónica de 
una muerte anunciada. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Sintetizar el contenido de textos orales del ámbito educativo; 
diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 2. Comprender y producir textos propios del ámbito educativo, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 3. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y situación. 4. Analizar y valorar la importancia de la literatura 
hispanoamericana del siglo XX y la actual. 5. Entender el contexto histórico, social y cultural en el que se 
mueven los autores pertenecientes a la literatura hispanoamericana. 6. Conocer el alcance de la poesía 
hispanoamericana en el ámbito de la literatura en español y hacer una valoración de los autores más 
importantes. 7. Comprender la gran importancia de la novela hispanoamericana del siglo XX y la actual, 
valorando en su justa medida a los autores más relevantes. 8. Analizar y valorar la aportación del cuento 
y sus autores en el ámbito de la narrativa hispana. 9. Analizar y comprender la obra Crónica de una 
muerte anunciada como ejemplo de la narrativa hispanoamericana contemporánea y de la producción 
literaria de Gabriel García Márquez. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección. 2. 
Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 3. Utiliza las 
tecnologías de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante. 4. Analiza y valora la 
importancia de la literatura hispanoamericana del siglo XX y la actual. 5. Entiende el contexto histórico, 
social y cultural en el que se mueven los autores pertenecientes a la literatura hispanoamericana. 6. 
Conoce el alcance de la poesía hispanoamericana en el ámbito de la literatura en español y hace una 
valoración de los autores más importantes. 7. Comprende la gran importancia de la novela 
hispanoamericana del siglo XX y la actual, valorando en su justa medida a los autores más relevantes. 8. 
Analiza y valora la aportación del cuento y sus autores en el ámbito de la narrativa hispana. 9. Analiza y 
comprende la obra Crónica de una muerte anunciada como ejemplo de la narrativa hispanoamericana 
contemporánea y de la producción literaria de Gabriel García Márquez. 
 
B.-AVALIACIÓN  

 
  
  Actividades, trabajos escritos individuales o colectivos y exposiciones orales. 
 
dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Entre el 7 y el 11 de mayo de 2018 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Lengua: 

 Lectura comprensiva de un texto. Cuestiones sobre él. 
 Resumen y esquema de un texto propuesto 
 Detectar las características básicas de los textos expositivos y argumentativos. 



 Identificar los rasgos de los textos periodísticos y publicitarios. 
 Relaciones semánticas entre palabras. 
 Análisis sintáctico. 

Literatura: 
 Características generales del teatro posterior a 1939. 
 Características temáticas y formales de la obra La Fundación de Antonio Buero Vallejo. 
 Características generales de la poesía, la novela y el cuento hispanoamericano. 
 Características temáticas y formales de la obra Crónica de una muerte anunciada de Gabriel 

García Márquez. 
     

 
 Actividades de aula: hasta el 10%; examen o exámenes: hasta el 90% 
       
  Traballo diario:    10 %      
  Exames…….: 90 %      
       
  Coñecementos Actividades de aula: 10% (1 punto). Examen o exámenes: 90% (9 
puntos). Se penalizará cada falta de ortografía con un 0,25 hasta un máximo de 2 puntos. 

 
  1Mediante un examen: 
Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 
  0Sen exame  
 

 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. 
    
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 2 º BAC 

 CURSO: 2 º BAC                     AVALIACIÓN: 3ª                        ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE XERAIS-BÁSICOS    

Consideramos que os bloques de COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR e máis o 
bloque 2 COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR deben traballarse ao longo das tres 
avaliacións en todos os seus estándares de aprendizaxe. Do mesmo xeito sucede con algúns 
estándares do bloque 3 FUNCIONAMENTO DA LINGUA  e do bloque 5 EDUCACIÓN 
LITERARIA. Presentamos aquí só algúns dos máis relevantes. 

Bloque 1. Comunicación oral. Falar e escoitar  Obxectivos: Adquirir habilidades para 

comunicar con precisión as ideas propias. Realizar discursos elaborados e adecuados á situación 

comunicativa. Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. Contidos: 

Comprensión, interpretación e valoración de textos. Produción de discursos orais. Exposición oral. 

Participación activa e argumentada en debates. Participación nas producións orais cunha fonética 

e prosodia correcta, valoración desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos) 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  Obxectivos: Aplicar estratexias de lectura para 

achegarse a textos con diferentes graos de complexidade. Entender textos de diversos xéneros. 

Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos.Desenvolver o pensamento crítico e 

creativo. Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, 



revisión e redacción. Escribir textos coherentes e adecuados. Contidos: Comprensión e produción 

de textos propios. Produción de traballos educativos individuais e en grupo. Busca e selección de 

información. 

TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 1 semana 

 CONTIDOS   

1. Sintaxe. As relacións sintácticas. Unidades e funcións sintácticas: a frase. Unidades 
e funcións sintácticas: a oración. Algúns aspectos de sintaxe galega  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as distintas unidades e función sintácticas e aplicar os 

coñecementos sobre análise sintáctica na produción de textos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se 

establecen e emprega a terminoloxía axeitada. 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  :  
Historia da lingua: séculos XX e XXI 1. O galego desde 1975 ata a actualidade Historia 
da lingua: séculos XX e XXI 2. Evolución da conciencia lingüística. Antecedentes da 
conciencia lingüística (ata 1840).Etapa de toma de conciencia (1840-1915). Etapa de 
afirmación da conciencia lingüística (1916-1939). Etapa de resistencia (1939-1975). 
Etapa de reafirmación da conciencia lingüística (1975-hoxe) 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a súa repercusión nos 

usos e elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen cuestións 

sociolingüísticas. B4.4. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 

moderno desde 1978 ata a actualidade e identificalo en textos, describir o seu contexto e a 

situación legal, recoñecelo como unha lingua en vías de normalización e elaborar traballos 

sobre a historia da lingua. B4.5. Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as 

diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais características. B4.6. 

Analizar e interpretar a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión 

nos usos. LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e 

analizan cuestións sociolingüísticas. LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas 

fundamentais do galego moderno (desde 1978 ata a actualidade). LGB4.4.2. Describe o 

contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a actualidade, así como a súa 

situación sociolingüística. LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a 

actualidade no desenvolvemento do galego. LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua 

en vías de normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades. LGB4.4.5. Sinala as 



principais características lingüísticas en documentos non literarios e literarios desde 1978 ata 

a actualidade. LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as 

diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais características LGB4.6.1. 

Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega. 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

  CONTIDOS  :  

A literatura galega actual 1. A literatura galega actual: poesía. Contexto histórico e 
cultural. A poesía na década dos 80. A poesía na década dos 90.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1975 ata a actualidade:Poesía: 

temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. B5.6. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1975 á actualidade 

identificar as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. B5.7. Analizar e comentar, 

a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos 

períodos literarios referidos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1975 á 

actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou 

traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos períodos literarios referidos. 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  :  

2. Semántica.A Semántica.Campos semánticos. Relacións semánticas. Cambios 
semánticos 

Repaso dos temas de 1º Bacharelato: 5. O verbo. Formas: A raíz. A vocal temática. Os 
sufixos modo-temporal e de número e persoa. Os verbos irregulares. 6. O verbo: as 
categorías verbais: O modo, tempo e aspecto. Valores temporais e modais. 7. O 
infinitivo persoal e o participio. 8. As perífrases verbais. 9. O adverbio. 10. A 
preposición a as locucións prepositivas. 11. A conxunción e as locucións conxuntivas 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas. B3.7. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. LGB3.7.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 

no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados 

en calquera das outras. 

TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS   

A literatura galega actual 2. A literatura galega actual: A narrativa galega actual.O 
teatro actual (desde 1980) O ensaio actual (desde 1980).  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1975 ata a actualidade:Prosa: 

temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, 

os 90 e o novo século. B5.6. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1975 á 

actualidade identificar as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. B5.7. Analizar e 

comentar, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa de cada 

un dos períodos literarios referidos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975 ata a actualidade: temas, 

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a actualidade: 

temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1975 ata a 

actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa 

galega de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 

relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través 

de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos períodos 

literarios referidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 



  

  Faranse recollidas periódicas de comentarios de texto, e de redaccións que teñan 

como tema contidos teóricos e prácticos presentes no DCB relativos ao Bloque 2. Tales 

probas non impiden a realización puntual de controis na aula sobre algún aspecto do 

temario que o profesor considere oportuno, así como probas orais relativas ao Bloque 

1.Suporá un 10% da nota trimestral 

  

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Final de Marzo ou primeira semana Abril 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       Temas 1 -2 - 3   A estrutura pode seguir o modelo das PAUU ou da Revalida. 

Por razóns de tempo, os exames poden ver alterada esta estrutura ( incluíndo ou 

non comentarios críticos por exemplo) . En calquera caso, o profesor anunciará 

os cambios ou alteracións coa suficiente antelación á data dos exames.Supón o 

90% da nota trimestral.   

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Segunda semana de Maio 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 4  e 5   A estrutura pode seguir o modelo das PAUU ou da Revalida. Por 

razóns de tempo, os exames poden ver alterada esta estrutura ( incluíndo ou 

non comentarios críticos por exemplo) . En calquera caso, o profesor anunciará 

os cambios ou alteracións coa suficiente antelación á data dos exames.Supón o 

90% da nota trimestral.   

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 % 

 

     

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: 90%  (9 puntos) dos exames   

10% (1punto)  para chamadas de clase, traballos recollidos, control 

oral , actitude, etc.  

RECUPERACIÓN: Cada profesor decidirá o sistema de recuperación  .Poderase facer un exame 
despois da avaliación ou ben recuperar de maneira global as partes pendentes a final de curso. 
 



NOTA FINAL:    

Media das cualificacións parciais, tendo en conta as notas das recuperacións. 

Serán propostos para obter a mención de matrícula  de honra todos os alumnos 

que teñan 9 ou máis de 9 na avaliación ordinaria. Os equipos docentes de 2º 

BAC decidirán a que alumnos se lles concede tendo en conta os criterios 

previamente acordados e establecidos no Proxecto Educativo de Centro.  

   

 

                                    MATERIA : MATEMÁTICAS  II 
 
CURSO: 2º BACH                              AVALIACIÓN:3ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 8: Ángulos e distancias 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS :  

F Ángulos no espazo. 
F Perpendicularidad entre rectas, planos e recta e plano. 
F Proxeccións ortogonales. 
F Puntos simétricos. 
F Distancia entre puntos, de un punto a un plano. 
F Distancia  de un punto a unha recta. 
F Distancia entre rectas. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, 
áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado 
xeométrico. 
B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes, aplicándoos en cada 
caso á resolución de problemas xeométricos 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Determinar o ángulo que forman dúas rectas, dous plano e unha recta e un plano. Calcular a 
recta perpendicular a unha dada e que a corta, dunha recta perpendicular a un plano, dun 
plano perpendicular a outro. Achar a proxección ortogonal dun punto ou dunha recta sobre un 
plano. Determinar o simétrico dun punto sobre outro sobre unha recta ou un plano. Achar a 
distancia dun punto a unha recta e entre dúas rectas. Calcular a distancia dun punto a un 
plano e entre dous planos. Aplicar os anteriores conceptos a problemas xeométricos 
 



 

 
TEMA 10: Aplicacións da derivada 

 DURACIÓN APROXIMADA: 13 sesións 
 CONTIDOS : 

R Interpretación xeométrica. Recta tanxente e normal 
R Técnicas de derivación. 
R Derivabilidade e continuidade 
R Monotonía dunha función. 
R Máximos e mínimos relativos 
R Curvatura dunha función. 
R Puntos de inflexión 
F Optimización. 
F Teorema de Rolle. 
F Teorema do valor medio. 
F Regra de L´Hôpital. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3-1.  Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan diso. 

B3-1.2  Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados 

B3-2.  Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación 
xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de 
optimización. 

B3.-2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 
B3-2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Relacionar continuidade e derivabilidade. Determinar a ecuación da recta tanxente e da 
recta normal. Calcular os intervalos de monotonía dunha función. Achar os extremos 
relativos e absolutos dunha función. Calcular os intervalos de concavidade e convexidade. 
Achar os puntos de inflexión dunha función. Calcular límites empregando a regra de 
L´Hopital. Coñecer e aplicar os teoremas de Rolle e do valor medio. Plantexar e resolver 
problemas de optimización. Estudar  unha función e representala graficamente. Aplicar os 
conceptos anteriores a resolución de problemas 

TEMA 9: Límites e continuidade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 
 CONTIDOS : 

R Continuidade e tipos de descontinuidade. 
F Teorema de Bolzano . 
F T eorema de Darboux 
F Teorema de  Weierstrass. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

B3-1.  Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan diso. 
B3-1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos 
de descontinuidade 
B3-1.2  Aplica o concepto de límite á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Calcular o límite dunha función. Determinar a continuidade dunha función e clasificar os 
puntos de discontinuidade. Achar as asíntotas dunha función, e a posición da gráfica respecto 
delas. Coñecer e aplicar os teoremas de Bolzano, Darboux e Weierstrass 



 
TEMA 11: Integrais indefinidas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 13 sesións 
 CONTIDOS  :  

R Función primitiva dunha función. 
R Integral dunha función. 
R Integrais de funcións elementais. 
F Integración por partes. 
R Integrais de funcións racionais. 
F Integración por cambio de variable. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3-3.  Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo  
e primitivas. 

B3-3.1  Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións 
 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Significado da primitiva dunha función e das súas propiedades. Calcular a integral definida 
dunha función. Aplicar os anteriores conceptos a resolución de problemas 

 
TEMA 12: Integrais definidas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Área baixa unha curva. 
F Integral definida. 
F Teorema do valor medio para a integral. 
F Teorema fundamental do cálculo integral. 
F Regra de Barrow. 
F Área encerrada por unha curva  
F Área encerrada  entre dúas curvas. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B3-3.  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 integrais definidas 
B3-4.  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. 
B3-4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funcións coñecidas. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Integral definida e as súas propiedades. Teoremas do valor medio e fundamental. Regra de 
Barrow e a súa aplicación ao cálculo de integrais definidas. Representar rexións planas, e 
calcular a súa área. Aplicar os conceptos anteriores a resolución de problemas 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   



Datas:  Exame 1: na semana 9-13 Abril  
     Exame 2: na semana  7- 14 Maio 
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 

É decisión de cada profesor a súa realización, así como os contidos e o alumnado 
que teña que facelo 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 
 En cada momento do proceso (avaliacións parciais e final) a nota será a media  das notas dos 
estándares avaliados ata ese momento , que se calculará achando a media das notas de todos os 
exames feitos 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 ata ese momento , que se calculará achando a media das notas de todos os exames feitos 
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 

 
 

 

                         MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS AS CC SS II 
 
CURSO: 2º BACH                          AVALIACIÓN:3ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 
 
TEMA 9: Integrais 

 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Función primitiva dunha función. 
F Integral dunha función. 
F Integrais de funcións elementais. 
F Área baixa unha curva. 
F Integral definida. 
F Regra de Barrow. 
F Área encerrada por unha curva . 
F Área encerrada comprendida entre dúas curvas. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3-3.    Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, utilizando técnicas de 
integración inmediata. 



B3-3.1    Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais 
inmediatas. 
B3-3. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos 
delimitados por unha ou dúas curvas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Entender a integración como un proceso inverso da derivación. Cálculo de integrais 
inmediatas e raqcionais con denominador de 2º grao con raíces reais. Calcular e representar 
a área encerrada por unha curva e a área comprendida entre dúas curvas 

 
TEMA 10: Probabilidade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 sesións 
 CONTIDOS  :  

R Métodos de conteo. 
R Espazo muestral. Sucesos. 
R Operacións con sucesos. 
R Probabilidade dun suceso. 
R Regra de Laplace. 
R Propiedades da probabilidade. 
R Experimentos compostos 
R Probabilidade condicionada. 
F Teorema da probabilidade total . 
F Teorema  de Bayes. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-1.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 
utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto persoais, 
diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema 
da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a probabilidade 
asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da información obtida mediante a 
experimentación (probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na 
toma de decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 
B4-1.1. 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. 
 

B4-1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición 
do espazo mostral. 
B4-1.3.  Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
 
B4-1.4.  Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza 
en función da probabilidade das distintas opcións. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Aplicar a regra de Laplace. Distinguir probabilidade de probabilidade condicionada. Describir 
experimentos comportes mediante árbores ou táboas de continxencia. Aplicar as propiedades 
da probabilidade  e os teoremas para calcular probabilidades 

 
TEMA 11: Inferencia estadística. Estimación 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS :  

F Teorema central do límite. 
F Distribucións da media. 
F Distribución da proporción. 
F Distribución da diferenza de medias. 
F Estimación de parámetros. 
F Intervalos de confianza 



F Intervalos de confianza para a media. 
F Intervalos de confianza para  a proporción. 
F Intervalos de confianza para  a diferenza de medias. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-2.  Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos 
dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamaño mostral 
necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con 
desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, cando o tamaño 
mostral é suficientemente grande. 
B4-2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución dá media mostral e dá proporción mostral, 
aproximándoas pola distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a 
problemas de situacións reais. 

B4-2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional 
dunha distribución normal con desviación típica coñecida. 
B4-2.5.  Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e 
para a proporción non caso de mostras grandes. 
B4-2.6.  Relaciona ou erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e 
calcula cada un destes tres elementos, coñecidos vos outros dous, e aplícao en situacións 
reais. 
B4-3 .   Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos 
presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando 
especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa 
presentación e conclusións. 
B4-3.1.  Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións 
axeitadas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer e aplicar o teorema central do límite. Operar coa distribución da media  muetral , da 
diferencia de medias muestrais e da proporción. Achar intervalos de confianza para a media, a 
proporción e a diferenza de medias. Achar o tamaño mínimo da mostra tendo en conta o erro 
admisible. Achar o nivel de confianza dunha estimación 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 9-13 Abril  
     Exame 2: na semana  7- 14 Maio 
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 

É decisión de cada profesor a súa realización, así como os contidos e o alumnado 
que teña que facelo 

 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
 En cada momento do proceso (avaliacións parciais e final) a nota será a media  das notas dos 
estándares avaliados ata ese momento , que se calculará achando a media das notas de todos os 
exames feitos 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 ata ese momento , que se calculará achando a media das notas de todos os exames feitos 
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 
 

 
 

                                     MATERIA : MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
 
CURSO: 2º BACH                           AVALIACIÓN:3ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 6: CADEAS DE MARKOV 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 sesións 
 CONTIDOS :  

F Cadea de Markov 
F Evolución dunha cadea de Markov 
F Distribución de probabilidades estacionaria 
F Cadeas de Markov regulares 
F Comportamento a largo prazo dunha cadea de Harkov regular 
F Aplicacións das cadeas de harkov 
F Utilización de programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3-2. Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e 
social, utilizando as cadeas de Markov para estudar a súa evolución, asignándolles 
probabilidades aos diferentes estados. 
B3-2.1.  Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante cadeas de Markov, distingue os 

seus estados, represéntaos e calcula as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións 
con matrices ou outros métodos. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Distinguir os estados dunha cadea e asignarlles probabilidades. Achar a matriz de transición e o 
estado ó cabo de un número de pasos determinados. Achar a distribución de probabilidades 
estacionaria e asociala co comportamento a largo prazo das cadeas regulares 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 
7: 

PROGRAMACIÓN LINEAL 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS :    

F Descripción dun problema de programación lineal 
F Función obxectivo e restriccións 
F Solucións factibles. Rexión factible 
F Solución óptima 
F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B5-1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter científico, 
tecnolóxico, económico e social enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe 
alxébrica e utilizando as técnicas de programación lineal, e interpreta as solucións obtidas. 
B5-1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura e a 

programación lineal con dúas variables para obter a solución, e interpreta os resultados obtidos no 
contexto do problema formulado 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Plantexar un problema de programación lineal : onxectivo e restriccións. Determinar a rexión 
factible e os vértices. Achar a solución óptima 

  
TEMA 
8: 

SERIES TEMPORAIS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 CONTIDOS  : 

 

F Serie temporal 
F Compoñentes dunha serie 
F Desestacionalización 
F Obtención da tendencia secular: axuste por mínimos cadrados 
F Estimación de valores futuros  
F Resolución con folla de cálculo 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B4-1. Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas mediante o 
estudo das compoñentes que aparecen nelas.   
B4-1.1.Describe e interpreta, cualitativa e cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo 

que representan distintos fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por unha táboa ou 
por unha gráfica, e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais como 
modelos matemáticos que permiten realizar predicións 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Desestacionalizar unha serie. Obter a recta de tendencia secular. Obter valores futuros 

  
TEMA 
9: 

APROXIMACIÓN DE FUNCIÓNS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 CONTIDOS  : 

F Interpolación de funcións 
F Axuste de funcións 
F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B6-2.  Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións empíricas, 
axustándoas a unha función, e obter os seus parámetros para adquirir información 
suplementaria, empregando os métodos de interpolación e extrapolación adecuados. 
 B6-2.1  Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén valores 

descoñecidos, utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. 
 B6-2.2.  Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa 

destreza no manexo de datos numéricos. 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Interpolar unha función. Axustar unha función 



  
B.-AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Outros. 

INSTRUMENTOS PARA  A AVALIACIÓN 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos: 
Cada dúas semanas aproximadamente farase unha proba ou un cuestionario  ou unha 
tarefa (dependendo da naturaleza da materia impartida neses días)  

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 
En cada momento do proceso (avaliacións parciais e final) a nota calcularase como media  das 
notas dos probas/cuestionarios/ tarefas avaliadas ata ese momento  
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó 
criterio  “De senvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , ó 
interese e ó esforzo amosado polo alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            MATERIA: HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

CURSO: 2º BACHARELATO             AVALIACIÓN: 3ª                        ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: BLOQUE 1: Percepción, análise e documentación: a seguinte lista de audicións está 

suxeita aos cambios que faga a ciuga ou organismo que sustitúa á ciuga, é dicir, se cambian 

algunha ou varias ou todas as audicións, impartiranse as audicións que propoñan no curso 

actual 2017-2018. 

 DURACIÓN APROXIMADA: ó longo do trimestre. 

 CONTIDOS: 5.-Audicións do Romanticismo, Nacionalismo e o Posromanticismo: Margarida na 

roca, D. 118 (F. Schubert); Negra sombra (J. Montes); Dúo de Felipe e Mari Pepa de A 

Revoltosa (R. Chapí); Danza da fada Lambetada de O Cascanoces (P. I. Tchaikovski); 6.-

Audicións das primeiras tendencias modernas: La Mer, 1º esbozo: Da alba ao mediodía no 

mar (C. Debussy); Ionisation (E. Varese); Tiento del primer tono y Batalla imperial (C. Halffter); 

Pierrot Lunaire, Op. 21: Die Nacht (A. Schönberg); Danza del Molinero (Farruca) de El 

sombrero de tres picos (M. De Falla); A consagración da primavera. Introducción, Augurios de 

Primaveira (I. Stravinsky). 7.-Audicións da segunda metade do século XX. 8.-Audicións da 

música tradicional no mundo.. 9.-A obra artística no seu contexto histórico. Seguimento de 

fragmentos musicais escritos en diferentes notacións para a comprensión das características 

da obra. 10.-Lectura e comentario crítico de textos literarios-musicais e relativos á danza. 11.-

Expresión de xuízos persoais mediante unha análise estética ou comentario crítico a partir da 

audición ou visionado análise dunha obra determinada, considerando aspectos técnicos, 

expresivos e interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos e a terminoloxía 

apropiada. 12.-Elaboración de conclusións e valoración estéticas propias, interrelacionanado a 

música e a danza co contexto en que foron creadas. 13.-Estudo da música e da danza como 

soporte literario e como medio de intensificación dramática. 14.-A documentación: recursos 

bibliográficos e ferramentas de consulta; fontes musicais, audiovisuais, iconográficas e 

sonoras. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 5.Identificar e analizar as audicións do Romanticimo, o 

Nacionalismo e o Posromanticismo describindo e explicando os seguintes apartados: 

A)Identificar a obra situándoa no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o 

xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analizar a obra no seu contexto formal e histórico, social, 

cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, 

tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, 

relación texto-música, ritmo, melodía, modalidad, tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura 

formal da obra. 6.Identificar e analizar as audicións das primeiras tendencias modernas 

describindo e explicando os seguintes apartados: A)Identificar a obra situándoa no tempo 

(período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou xénero, e 

analizar a obra no seu contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou estético, e 

función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación 

instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-

música, ritmo, melodía, modalidad, tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura formal da 

obra. 7.Identificar e analizar as audicións da segunda metade do século XX describindo e 

explicando os seguintes apartados: A)Identificar a obra situándoa no tempo (período, estilo e 

datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analizar a obra no seu 

contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: 

instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características 

musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-música, ritmo, melodía, modalidad, 



tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura formal da obra. 8.Identificar e analizar as 

audicións da música tradicional no mundo describindo e explicando os seguintes apartados: 

A)Identificar a obra situándoa no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o 

xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analizar a obra no seu contexto formal e histórico, social, 

cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, 

tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, 

relación texto-música, ritmo, melodía, modalidad, tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura 

formal da obra. 9.Explicar as semellanzas e diferenzas existentes entre varias obras. 

10.Analizar textos relativos á música ou á danza. 11.Expresar de xuízos persoais mediante 

unha análise estética ou comentario crítico a partir da audición ou visionado análise dunha 

obra determinada, considerando aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando os 

coñecementos adquiridos e a terminoloxía apropiada. 12.Identificar as circunstancias culturais 

ou sociolóxicas que poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das distintas épocas, estilos 

ou autores máis representativos da historia da música e da danza. 13.Explicar, a partir dun 

exemplo proposto, a través dunha análise ou comentario, autilización da música e da danza 

como soporte dun texto literario ou como medio de intensificación dramática en óperas, ballet, 

cine ou teatro. 14.Elaborar traballos de investigación sobre algún aspecto relativo á música, a 

danza, a literatura ou a estética da arte de calquera época, actual ou pasada. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 5.-Identifica e analiza as audicións do Romanticimo, o 

Nacionalismo e o Posromanticismo describindo e explicando os seguintes apartados: 

A)Identifica a obra situándoa no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o 

xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analiza a obra no seu contexto formal e histórico, social, 

cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, 

tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, 

relación texto-música, ritmo, melodía, modalidad, tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura 

formal da obra. 6.-Identifica e analiza as audicións das primeiras tendencias modernas 

describindo e explicando os seguintes apartados: A)Identifica a obra situándoa no tempo 

(período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou xénero, e 

analiza a obra no seu contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou estético, e 

función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación 

instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-

música, ritmo, melodía, modalidad, tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura formal da 

obra. 7.-Identifica e analiza as audicións da segunda metade do século XX describindo e 

explicando os seguintes apartados: A)Identifica a obra situándoa no tempo (período, estilo e 

datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analiza a obra no seu 

contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: 

instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características 

musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-música, ritmo, melodía, modalidad, 

tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura formal da obra. 8.-Identifica e analiza as 

audicións da música tradicional no mundo describindo e explicando os seguintes apartados: 

A)Identifica a obra situándoa no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o 

xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analiza a obra no seu contexto formal e histórico, social, 

cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, 

tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, 

relación texto-música, ritmo, melodía, modalidad, tonalidad, dinámica, tempo, etc) e estructura 

formal da obra. 9.-Explica as diferenzas e semellanzas existentes entre varias obras 

10.1.Describe as formulacións plasmadas polo autor do texto e relaciónaos coas correntes 

estéticas e estilísticas dunha época concreta. 10.2.Elabora análise de texto de xeito ordenado 

e metódica, sintetizando as ideas, distinguindo a información principal da secundaria usando 

un vocabulario técnico acorde. 11.1.Realiza desde unha perspectiva persoal unha conclusión 

ou valoración estética e crítica dunha obra concreta, ou dunha interpretación da mesma. 

11.2.Consulta e contrasta as fontes de información adecuadas para a elaboración dos 

comentarios. 12.Explica as circunstancias culturais ou sociolóxicas e función das obras que 



poidan incidir no desenvolvemento evolutivo das distintas épocas, estilos ou autores máis 

representativos da historia da música e da danza. 13.Explica, a partir dun exemplo proposto, a 

través dunha análise ou comentario, autilización da música e da danza como soporte dun texto 

literario ou como medio de intensificación dramática en óperas, ballet, cine ou teatro. 

14.Elabora traballos de investigación sobre algún aspecto relativo á música, a danza, a 

literatura ou a estética da arte de calquera época, actual ou pasada. 

TEMA 2: BLOQUE 8: Música e danza na segunda metade do século XX: unidades 13, 14, 15 e parte 

das 9 e 18, e apuntes: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1.- Control total frente a improvisación: A música, os músicos e o público. 2.-As 

vangardas: serialismo integral; música concreta, electrónica e electroacústica; música aleatoria 

o indeterminación; novas grafías; postserialismo. 3.-Serialismo integral. 4.-A música concreta. 

Pierre Schaeffer 5.-Os inicios da música electroacústica. 6.-A música aleatoria o 

indeterminación. 7.-A nova notación: Notación tradicional en compositores do século XX. 

Notación tradicional xunto a novas grafías. A sustitución total da notación tradicional polas 

novas grafías. 8.-O postserialismo. 9.-A musica de vangarda española: a Xeración do 51. 

Autores contemporáneos. A música galega. 10.-A ópera na segunda metade do século XX. 

11.-A ópera española despóis de 1950. 12.-A música e a danza popular moderna: jazz, pop, 

rock: Heavy metal, Country, Reggae, Rap, Dance, Disco, Bossa nova, Gospel, Chill out, 

Reggaeton, House. 13.-As danzas de salón: Tango argentino, Vals, Chachachá, Samba, 

Salsa, Rock and roll, Bachata, Foxtrot, Mambo. 14.-A danza contemporánea. Evolución e 

expansión na segunda metade do século XX: Os grandes creadores: Martha Graham, Doris 

Humphrey, José Limón, George Balanchine, Merce Cunningham, Maurice Béjart. 15.-Cante e 

baile flamenco: a evolución do flamenco. 16.-Música e danza popular galega. 17.-A 

importancia da música cinematográfica, publicitaria e de ambientación. A danza no cine. 18.-O 

musical americano. 19.-Os novos instrumentos. As novas tecnoloxías aplicadas a música: A 

música, os músicos e o público. Os novos instrumentos: Os sintetizadores, A guitarra eléctrica, 

Os ordenadores, Avances da informática. O son grabado: do fonógrafo ó son dixital: A 

grabación das ondas electromagnéticas. ¿Cómo se grava un disco?. A música popular. A 

música en Internet. Formatos. 20.-Camiños solitarios o longo do século XX: Italia -Luciano 

Berio, Luigi Nono, Bruno Maderna-, Francia -Olivier Messiaen-, Europa del Este -Leos 

Janacek, Bela Bartok, Witold Lutoslawski, Gyorgy Ligeti, Krzysztof Penderecki-, Rusia -

Alexander Skriabin, Sergei Prokófiev-, Inglaterra, América, e España. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1 Coñecer, describir e explicar o control total da música frente 

a improvisación, e a música, os músicos e o público. 2.Coñecer, describir e explicar as 

vangardas: serialismo integral; música concreta, electrónica e electroacústica; música aleatoria 

o indeterminación; novas grafías; e postserialismo. 3.Coñecer, describir e explicar o serialismo 

integral, e os compositores. 4.Coñecer, describir e explicar a música concreta, os 

compositores, e a Pierre Schaeffer. 5.Coñecer, describir e explicar os inicios da música 

electroacústica, e os compositores. 6.Coñecer, describir e explicar a música aleatoria o 

indeterminación, e os compositores. 7.Coñecer, describir e explicar a nova notación, a 

notación tradicional en compositores do século XX, a notación tradicional xunto a novas 

grafías, e a sustitución total da notación tradicional polas novas grafías. 8.Coñecer, describir e 

explicar o postserialismo, e os compositores. 9.Coñecer, describir e explicar a musica de 

vangarda española: a Xeración do 51, autores contemporáneos, e a música galega. 

10.Coñecer, describir e explicar a ópera na segunda metade do século XX. 11.Coñecer, 

describir e explicar a ópera española despóis de 1950. 12.Coñecer, describir e explicar a 

música e a danza popular moderna: jazz, pop, rock: o Heavy metal, o Country, o Reggae, o 

Rap, o Dance, o Disco,o Bossa nova, o Gospel, o Chill out, o Reggaeton, e o House. 

13.Coñecer, describir e explicar as danzas de salón: Tango argentino, Vals, Chachachá, 

Samba, Salsa, Rock and roll, Bachata, Foxtrot e Mambo. 14.Coñecer, describir e explicar a 



danza contemporánea, a súa evolución e expansión na segunda metade do século XX: e os 

grandes creadores -Martha Graham, Doris Humphrey, José Limón, George Balanchine, Merce 

Cunningham, e Maurice Béjart. 15.Coñecer, describir e explicar o Cante e baile flamenco, e a 

evolución do flamenco. 16.Coñecer, describir e explicar a música e danza popular galega. 

17.Coñecer, describir e explicar a importancia da música cinematográfica, publicitaria e de 

ambientación, e a danza no cine. 18.Coñecer, describir e explicar o musical americano. 

19.Coñecer, describir e explicar os novos instrumentos, e as novas tecnoloxías aplicadas a 

música: sintetizadores, guitarra eléctrica, ordenadores, avances da informática, o son grabado: 

do fonógrafo ó son dixital, a música popular, a música en Internet e formatos. 20.Coñecer, 

describir e explicar os camiños solitarios o longo do século XX: en Italia -Luciano Berio, Luigi 

Nono, Bruno Maderna-, en Francia -Olivier Messiaen-, en Europa del Este -Leos Janacek, 

Bela Bartok, Witold Lutoslawski, Gyorgy Ligeti, Krzysztof Penderecki-, en Rusia -Alexander 

Skriabin e Sergei Prokófiev- en Inglaterra, en América e en España. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, describe e explica o control total da música 

frente a improvisación, e a música, os músicos e o público. 2.Coñece, describe e explica as 

vangardas: serialismo integral; música concreta, electrónica e electroacústica; música aleatoria 

o indeterminación; novas grafías; e postserialismo. 3.Coñece, describe e explica o serialismo 

integral, e os compositores. 4.Coñece, describe e explica a música concreta, os compositores, 

e a Pierre Schaeffer. 5.Coñece, describe e explica os inicios da música electroacústica, e os 

compositores. 6.Coñece, describe e explica a música aleatoria o indeterminación, e os 

compositores. 7.Coñece, describe e explica a nova notación, a notación tradicional en 

compositores do século XX, a notación tradicional xunto a novas grafías, e a sustitución total 

da notación tradicional polas novas grafías. 8.Coñece, describe e explica o postserialismo, e 

os compositores. 9.Coñece, describe e explica a musica de vangarda española: a Xeración do 

51, autores contemporáneos, e a música galega. 10.Coñece, describe e explica a ópera na 

segunda metade do século XX. 11.Coñece, describe e explica a ópera española despóis de 

1950. 12.Coñece, describe e explica a música e a danza popular moderna: jazz, pop, rock: o 

Heavy metal, o Country, o Reggae, o Rap, o Dance, o Disco,o Bossa nova, o Gospel, o Chill 

out, o Reggaeton, e o House. 13.Coñece, describe e explica as danzas de salón: Tango 

argentino, Vals, Chachachá, Samba, Salsa, Rock and roll, Bachata, Foxtrot e Mambo. 

14.Coñece, describe e explica a danza contemporánea, a súa evolución e expansión na 

segunda metade do século XX: e os grandes creadores -Martha Graham, Doris Humphrey, 

José Limón, George Balanchine, Merce Cunningham, e Maurice Béjart. 15.Coñece, describe e 

explica o Cante e baile flamenco, e a evolución do flamenco. 16.Coñece, describe e explica a 

música e danza popular galega. 17.Coñece, describe e explica a importancia da música 

cinematográfica, publicitaria e de ambientación, e a danza no cine. 18.Coñece, describe e 

explica o musical americano. 19.Coñece, describe e explica os novos instrumentos, e as novas 

tecnoloxías aplicadas a música: sintetizadores, guitarra eléctrica, ordenadores, avances da 

informática, o son grabado: do fonógrafo ó son dixital, a música popular, a música en Internet 

e formatos. 20.Coñece, describe e explica os camiños solitarios o longo do século XX: en Italia 

-Luciano Berio, Luigi Nono, Bruno Maderna-, en Francia -Olivier Messiaen-, en Europa del 

Este -Leos Janacek, Bela Bartok, Witold Lutoslawski, Gyorgy Ligeti, Krzysztof Penderecki-, en 

Rusia -Alexander Skriabin e Sergei Prokófiev- en Inglaterra, en América e en España.  

 

TEMA 3: BLOQUE 9: A música tradicional no mundo: unidade 19 e apuntes: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.Danza e música exótica, étnica, folclórica e popular. Música e danza popular 

galega. 2.Función social da música e a danza: ritos, tradicións, festas. 3.Características da 

música e da danza: ritmo, melodía, morfoloxía, estilos de canto, texturas, pasos, disposicións, 

movementos. 4.Organoloxía. Introducción aos instrumentos tradicionais. O instrumentos 



musicais como obxecto etnográfico. 5.As danzas do mundo: África; Europa; Asia -A danza-; 

Iberoamericana: O período precolombino, A colonización; Oceanía. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer, describir e explicar a danza e música exótica, 

étnica, folclórica e popular do mundo, e a música e danza popular galega. 2,Coñecer, describir 

e explicar a función social da música e a danza: ritos, tradicións, festas. 3.Coñecer, describir e 

explicar as características da música e da danza: ritmo, melodía, morfoloxía, estilos de canto, 

texturas, pasos, disposicións, movementos. 4.Coñecer, describir e explicar a organoloxía, 

unha introducción aos instrumentos tradicionai, e o instrumento musical como obxecto 

etnográfico. 5.Coñecer, describir e explicar a música e as danzas do mundo –África, Europa, 

Asia, Iberoamericana, Oceanía-. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, describe e explica a danza e música exótica, 

étnica, folclórica e popular do mundo, e a música e danza popular galega. 2.Coñece, describe 

e explica a función social da música e a danza: ritos, tradicións, festas. 3.Coñece, describe e 

explica as características da música e da danza: ritmo, melodía, morfoloxía, estilos de canto, 

texturas, pasos, disposicións, movementos. 4.Coñece, describe e explica a organoloxía, unha 

introducción aos instrumentos tradicionai, e o instrumento musical como obxecto etnográfico. 

5.Coñece, describe e explica a música e as danzas do mundo –África, Europa, Asia, 

Iberoamericana, Oceanía-.  

TEMA 4:  

 DURACIÓN APROXIMADA:  

 CONTIDOS:. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Chamadas de clase, probas curtas escritas e orais e de diferentes tipos (de repaso, de 

audicións, de teoría, de conceptos, etc, nas que entrará a parte da materia que determine o 

profesor de entre a materia dada desde principio de curso), comentarios, análises de textos, 

esquemas, exercicios prácticos coas audicións e as súas partituras correspondentes, etc. 

 

 

 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 3 de abril ó 9 de abril do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían parte do bloque 1 (audicións do Romanticismo, 

Nacionalismo e o Posromanticismo, parte das audicións das primeiras tendencias modernas, e 

os contidos 9, 10, 11, 12 e 13), todo o bloque 8 (unidades 13, 14, 15 e parte das 9 e 18, e 

apuntes), desta avaliación, cos respectivos contidos teóricos e prácticos, máis a materia 

dada desde principio de curso, bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, cos respectivos contidos 



teóricos e prácticos. É preciso unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un 

dos exames escritos para que fagan media entre eles e fagan media co resto dos 

apartados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 2 de Maio ó 9 de Maio de 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

de todas as avaliacións, bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, cos respectivos 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 2 de maio ó 9 de maio de 2018 e entraría todos os bloques de todas as avaliacións, 

bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, cos respectivos 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. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 O/s exame/s do terceiro trimestre valóranse cun 28´39% na nota da 3ª avaliación. Os 

exames do terceiro trimestre engloban o exame 1 e o examen global de toda a materia do 
curso e cada un valería o 14’195%. Se só se fixese un examen valería o total de 28’39%. 

 O traballo diario do 3º trimestre valórase cun 5’01% na nota da 3ª avaliación. Esta 
porcentaxe virá determinada fundamentalmente polas probas curtas de repaso que se 
fagan. Nestas probas curtas de repaso (de audicións, de teoría, de conceptos, de 
comentarios e análise de textos, etc,) entrará a parte da materia que determine o profesor 
de entre a materia dada desde principio de curso. A data dunha proba curta de repaso 
podería ser do 5 ó 9 de marzo. 

 A Nota da 3ª avaliación é a suma de todas as notas do curso tendo en conta as seguintes 
porcentaxes:  

-Nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) 
-Nota da 2ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) 
-Exame/s do terceiro trimestre: 28'39% (2'839 ptos) 
-Traballo diario do terceiro trimestre: 5’01% (0’501 pto). Esta porcentaxe virá 
determinado fundamentalmente polas probas curtas de repaso que se fagan. 

 
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: 4’5 puntos serán dos exámenes, e 0’5 ptos 
do traballo diario. 

En canto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 
 No caso dos exames: Dun mesmo estándar de aprendizaxe pódense facer unha ou 

varias preguntas. 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 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 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 calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no 
traballo diario con calquera dos seus instrumentos de control [chamadas de clase, 
probas curtas escritas e orais e de diferentes tipos (de repaso, de audicións, de teoría, 
de conceptos, etc, que poden incluír a materia dada desde principio de curso), 
comentarios, esquemas, exercicios prácticos coas audicións e as súas partituras 
correspondentes, traballos, etc], e tendo en conta a puntuación que se dea a ese 
estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario nun dos seus instrumentos de 
control 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 dos estándares 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 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. 



RECUPERACIÓN: 
No caso da terceira avaliación, o alumno/a terá que superar un examen de recuperación, que 

se fará o 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 da 3ª avaliación. É dicir a Nota final é a suma de todas as notas do curso 
tendo en conta as seguintes porcentaxes:  

- Nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) 
- Nota da 2ª avaliación: 33'3 % (3'33 ptos)  
- Exames do terceiro trimestre: 28'39% (2'839 ptos) 
- Traballo diario do terceiro trimestre: 5’01% (0'501 pto). Esta porcentaxe virá determinado 

fundamentalmente polas probas curtas de repaso que se fagan. 

 

 

                MATERIA : PARTRIMONIO CULTURAL E ARTÍSTICO DE GALICIA 

CURSO:2º BACHARELATO          AVALIACIÓN:3ª            ANO ACADÉMICO: 2017 - 2018 

A.-PROGRAMA 

Tema: 7 O Neoclasicismo.- 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS:  

Neoclasicismo. Enxeñeiros técnicos na arquitectura do neoclasicismo en Galicia. Estilo 

academicista. Función social da arte do Neoclasicismo en Galicia. Comentario de 

obras de arte: arte do Neoclasicismo en Galicia.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais do 

neoclasicismo, en relación co seu respectivo contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte do Neoclasicismo en Galicia, especificando o papel 

desempeñado por clientes/as e artistas, e as súas relacións. 

- Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte do Neoclasicismo en 

Galicia, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e novos estilos artísticos 

nun contexto histórico de cambios profundos. 

- Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas características xerais 

en arquitectura, escultura e pintura: o foco compostelán. 

 

 



- Explica as características xerais do urbanismo academicista a través do Arsenal Real 

e o barrio da Magdalena en Ferrol. 

- Describe o papel desempeñado polas ideas do reformismo ilustrado de Carlos III a 

través das academias. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura neoclásica en 

Galicia: obras de Domingo Lois Monteagudo e de Melchor de Prado y Mariño. Pazo de 

Raxoi, fachada da Acibecharía, reforma da torre de Hércules, casas de Paredes e 

arquivo do Reino de Galicia en Betanzos. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura neoclásica en Galicia: 

obras de Manuel de Prado Mariño e Xosé Ferreiro. 

- Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de construción e urbanismo do 

Arsenal Real de Ferrol. 

- Realiza un traballo de investigación sobre os pazos en Galicia. 

 

TEMA 8: Idade Contemporánea: século XIX 

  DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións. 

 CONTIDOS: 

Arte galega do século XIX:Arquitectura do século XIX. Impacto dos novos materiais: 

historicismo e eclecticismo. Obra de Jenaro de la Fuente.Nacemento do urbanismo 

moderno. Homoxenización de modelos e creación dos barrios obreiros.Escultura do 

Rexurdimento galego (Isidoro Brocos) e adopción da liturxia liberal na escultura 

galega do século XIX. Pintura no século XIX galego: do romanticismo e o 

historicismo ao exotismo e o realismo. Función social do arte do século XIX galego. 

Comentario de obras de arte do século XIX en Galicia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais do 

historicismo e eclecticismo, en relación cos seus respectivos contextos históricos e 

culturais. 

- . Explicar a función social da arte do historicismo e do eclecticismo, especificando o 

papel desenvolvido por clientes/as e artistas, e as súas relacións. 

- Analizar, comentar e clasificar obras significativas do historicismo e eclecticismo, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Entende a importancia da incorporación dos novos materiais á arquitectura, 

diferenciando os estilos que se serven deles. 

- Comprende a transcendencia da incorporación do concepto de urbanismo aos 

ensanches burgueses das cidades de Galicia (Juan de Ciórraga) e a xénese dos 



barrios obreiros. 

- Identifica as principais correntes da escultura galega do século XIX. 

- Realiza un traballo de investigación en torno á pintura galega do século XIX 

(tendencias e principais autores/as). 

- Explica as razóns que levaron á planificación dos ensanches burgueses nas 

principais cidades galegas e o seu correlato co deseño dos barrios obreiros. 

- Identifica, analiza e comenta a obra arquitectónica de Jenaro de la Fuente e as 

planificacións Identifica, analiza e comenta a obra escultórica de Isidoro 

Brocos.urbanísticas de Juan de Ciórraga. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da pintura do século XIX en 

Galicia: obra pictórica da Xeración Doente e de Serafín Avendaño.  

TEMA 9: O século XX.- 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións. 

 CONTIDOS:  

Siguese o Proxectoterra para a arquitectura galega. Arquitectura. Renovación da 

linguaxe arquitectónica: funcionalismo do Movemento Moderno e arquitectura 

orgánica. Fenómeno das vangardas nas artes plásticas en Galicia. Vangardas e 

novos medios: a fotografía e cine en Galicia. Comentario de obras de arte: 

arquitectura e artes plásticas do século XX en Galicia. Función social da arte do 

século XX en Galicia. Plan Nacional do Patrimonio Industrial 2011. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-  Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arquitectura no século XX en Galicia, en relación cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 

artes plásticas no século XX en Galicia, en relación cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

- Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte da primeira metade do 

século XX en Galicia, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do Movemento Moderno 

na arquitectura en Galicia. 

- Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do racionalismo na 

arquitectura en Galicia. 

- Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de cambios 



na sociedade da época e a liberdade creativa dos artistas iniciada no século anterior. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura do século XX en 

Galicia: Casa Fonte de San Andrés, Compostela 8, Praza de Lugo 22 e Casa Rey de 

Julio Galán y Carvajal; Pazo Municipal da Coruña, de Pedro Mariño; Praza de Lugo 

13 e Casa Salorio, de Antonio López Hernández; Escolas da Fundación Labaca e “O 

dente de Ouro”, de Leoncio Bescansa; Banco de Vigo, de Manuel Gómez Román; 

Concello de Porriño, Teatro García Barbón, Templo da Vera Cruz e Templo de 

Panxón, de Antonio Palacios; Casa Molina, Kiosco Alfonso e sanatorio 

antituberculoso de Cesuras, de Rafael González Villar; Banco Pastor, de Antonio 

Tenreiro; Estadio de Riazor, de Santiago Rey Pedreira; Policlínico Cíes, Mercado de 

Porriño e igrexa de Nosa Señora das Neves, de Xosé Bar Boo; Edificio Seat, Edificio 

Coca-Cola e Estadio de San Lázaro, de Andrés Fernández Albalat; Domus, Faro de 

Punta Nariga e Museo do Mar en Vigo, de César Portela; e vivenda unifamiliar en 

Corrubedo, de Iago Seara. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura do século XX en 

Galicia: Naiciña, Picariña, Ofrenda de San Ramón e San Francisco, de Francisco 

Asorey; Campesiña sentada, Leiteira, Maternidade e Moza peiteándose, de Xosé 

Eiroa; Meus pais, de Xoán Piñeiro; Orlando furioso, de Camilo Otero; Mariñeiros e 

Peregrino loitando contra o vento, de José María Acuña; Escultura ao emigrante, de 

Eduardo Parrado; e Monumento a Eugenio D´Ors e Fonte dos Delfíns, de Cristino 

Mallo. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da pintura do século XX en Galicia: 

obra pictórica de Manuel Colmeiro, Laxeiro, Arturo Souto, Fernando Álvarez de 

Sotomayor, Manuel Pesqueira, Luis Seoane, Eugenio Granell, Manuel Prego, Tino 

Grandío, María Antonia Dans, Maruxa Mallo, Manuel Abelenda, Isaac Díaz Pardo, 

Menchu Lamas, Francisco Lloréns, Urbano Lugrís, Alfonso R. Castelao, Xesús 

Corredoira, Carlos Maside, Xulia Minguillón, Reimundo Patiño, Julio Prieto 

Nespereira, Xaime Quessada e Alberto Datas. 

Tema:10 Patrimonio industrial e cultural en Galicia 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS: 

Patrimonio industrial. Normativa. Plan Nacional do Patrimonio Industrial 

2011.Tipoloxía. Función social do patrimonio industrial en Galicia. Patrimonio 

cultural. Normativa e protección; BIC. Patrimonio inmaterial 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arquitectura popular e industrial en Galicia, en relación cos seus respectivos 

contextos históricos, sociais e culturais. 

- Respectar as creacións da arquitectura popular e industrial en Galicia, valorando a 

súa calidade en relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio escaso 

e insubstituíble que hai que conservar. 

- Explicar a función social do patrimonio industrial en Galicia, especificando o papel 



desempeñado pola sociedade e as súas relacións. 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais do 

patrimonio cultural en Galicia, en relación cos seus respectivos contextos históricos, 

sociais e culturais, ademais de respectar as súas creacións, valorando a súa 

calidade en relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai que conservar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica o proceso de configuración do patrimonio industrial e cultural en Galicia. 

-  Describe a importancia da protección do patrimonio industrial e cultural en Galicia. 

- Define o concepto de patrimonio industrial (arqueolóxico, antigo, moderno e 

contemporáneo), da historia industrial, da economía industrial, da socioloxía 

industrial e da historiografía industrial. 

- Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en Galicia: lugares produtivos 

(obradoiros, minas, muíños, fornos, fábricas e sitios onde se produza calquera 

proceso produtivo). 

- Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en Galicia: lugares sociais onde se 

desenvolvan actividades relacionadas cunha actividade industrial. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:    

A materia é eminente práctica. O alumnado terá que: 

1.- Asistir regular e puntualmente  2.- Traer o material preciso 3.- Esforzarse e mostrar interese 

por aprender 4.- Participar nas tarefas de 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. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL: 

A 3ª avaliación constará de catro partes referentes os catro temas propostos. 

 DATA  APROXIMADA    23 - 27 abril e 2 - 8 maio  para as exposicións e probas a entregar. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

O TRABALLO diario : na  aula e na casa  sobre: textos, preguntas directas sobre aspectos 

traballados e visibles nos documentos manexados, esixencia de entrega dos comentarios 

mandados para facer na casa, nos que se demostre interese pola aprendizaxe, capacidade de 

elaboración dun discurso histórico coherente, lóxico e con contido. 

O traballo : 20% 



EXAMES:  serán similar a proba de Bacharelato.Definicións,  conceptos, localización,preguntas 

explicativas, desenvolvemento dun tema e comentario. Valorarase a calidade da redacción, a 

corección gramatical e ortográfica ata un punto. Serán dous por avaliación. 

Os exames 80% 

RECUPERACIÓN: Un exame despois da avaliación. 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. 

AVALIACIÓN 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. 

 

 

                                       PSICOLOXIA 

 
ASIGNATURA:Psicoloxia  
CURSO:2º BACHARELATO                          AVALIACIÓN: 3º                         ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 7 PERSONALIDADE E PSICOPATOLOXIA 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 
CONTIDOS: 
 
1.- Qué é a personalidade e teorías sobre o seu desenrolo.  
2.- Evaluación da personalidade e construcción. 
3.- Transtornos de personalidade. 
4.- Conceptos básicos de psicopatoloxía. 
5.- Transtornos mentais. 
6.- Psicoterapia e psicofarmacoloxía. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Entender como se construe a personalidade. 

 Identificar as distintas teorías acerca dela. 

 Coñecer os principais transtornos de personalidade. 

 Ser quen de distinguir as enfermedades mentáis mas frecuentes. 

 Coñecer cómo actuar dende a psicoterapia. 

 Comprender cómo actuan os psicofármacos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir temperamento e carácter. 

 Diferenciar teorías sobre a personalide. 

 Coñecer como se evalua a personalidade en psicoloxía. 

 Definición  dos principais transtornos de personalidade. 

 Coñecer a historia da psicopatoloxía. 

 Evaluación e criterios diagnósticos. 

  



 

 
TEMA 8 PSICOLOXIA SOCIAL 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 
CONTIDOS: 
 
1.- A identidade social do eu. 
2.- O proceso de socialización. 
3.- Rol y estatus social. 
4.- Estereotipos, prexuizos e discriminación 
5.- Psicoloxía do traballo:o liderazgo. 
6.-Manipulación interpersonal:a importacia dos grupos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Entender o funcionamento do eu. 

 Identificar os axentes de socialización. 

 Coñecer a interiorización de normas e valores. 

 Ser quen de distinguir conductas sociaís e antisociais. 

 Coñecer a importancia das diferenzas culturais. 

 Analizar a psicoiloxía de grupos e os roles. 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir conceptos fundamentais de psicoloxía social. 

 Coñecer as diferenzas culturais. 

  Funcións e aplicacios da psicoloxía do traballo. 

 Definición  de rol, estatus, liderazgo, manipulación.... 

 Coñecer os principais prexuizoz da nosa sociedade.. 

 Analizar a interiorización de normas. 
  

 
 
 
B.- AVALIACIÓN 
  
  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Deberes de clase, traballo na aula, participación, debates, investigacions., casos prácticos, 

comentario de textos..etc 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Ultima semana de abril ou primeira de maio. 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Constará de varias  preguntas que versarán sobre os contidos da avaliación.  
     
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
  Valorarase o traballo feito na casa (deberes) e tamén a participación activa na clase. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    20 %      
  Exames ou 

traballos…….: 
80% 

       

 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Será a suma da 

nota do exame 
 



(mínimo un 4) 
máis o traballo 
diario 

RECUPERACIÓN: habera un exame de recuperación ao final do trimestre coa misma estructura que o da 
avaliación e ponderarase do mesmo xeito. 
     
    
   
NOTA FINAL: Será a media das tres avaliacións.Terase en conta o traballo e esforzo do alumnado 

durante o curso académico.A nota mínima para facer media será o catro.    

 
        
    
   
   

 

                                            MATERIA: QUÍMICA 
 

CURSO: 2ºBACH                                 AVALIACIÓN: 3ª                  ANO ACADÉMICO:17-18 
 

TEMA 1. Bloque 3 Reaccións químicas(II)-Bloque 4. 
 

TEMPO ESTIMADO: TERCEIRA AVALIACIÓN 
 

CONTIDOS. 
 

1.    Equilibrio redox. 
 

2.    Concepto de oxidación-redución. Oxidantes e redutores. Número de oxidación. 
 

3.    Axuste redox polo método do ión-electrón. Estequiometría das reaccións redox. 
 

4.    Potencial de redución estándar. 
 

5.    Volumetrías redox. 
 

6.    Leis de Faraday da electrólise. 
 

7.    Funcións orgánicas de interese: osixenadas e nitroxenadas, derivados haloxenados. Compostos orgánicos 

polifuncionais. 
 

8.    Tipos de isomería. 
 

9.    Tipos de reaccións orgánicas. 
 

10. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade do benestar. 
 

11. Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais polímeros e medicamentos. 
 

12. Macromoléculas. 
 

13. Polímeros. 
 

14. Reaccións de polimerización. 
 

15. Polímeros de orixe natural e sintética: propiedades. 
 

16. Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais polímeros e medicam entos. 
 

 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

❖ Determinar o número de oxidación dun elemento químico identificando se se oxida ou reduce nunha reacción 

química. 

❖ Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando o método do ión-electrón e facer os cálculos 

estequiométricos correspondentes. 

❖ Comprender o significado de potencial estándar de redución dun par redox, utilizándoo para predicir a 

espontaneidade dun proceso entre dous pares redox. 

❖ Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar ás volumetrías redox . 



❖ Determinar a cantidade de substancia depositada nos eléctrodos dunha cuba electrolítica empregando as leis 
de Faraday. 

❖ Coñecer algunhas das aplicacións da electrólises como a prevención da corrosión, a fabricación de pilas de 

distintos tipos (galvánicas, alcalinas e de combustible) e a obtención de elementos puros. 

❖ Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a función que os caracteriza. 

❖ Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 

❖ Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. 

❖ Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición, eliminación, condensación e redox. 

❖ Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de compostos orgánicos en función do grupo 

funcional presente. 

❖ Valorar a importancia da química orgánica vinculada a outras áreas de coñecemento e ao interese social. 

❖ Determinar as características máis importantes das macromoléculas. 

❖ Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus monómeros, e viceversa. 

❖ Describir os mecanismos máis sinxelos de polimerización e as propiedades dalgúns dos principais polímeros de 

interese industrial. 

❖ Coñecer as propiedades e a obtención dalgúns compostos de interese en biomedicina e, en xeral, nas ramas da 

industria. 

❖ Distinguir as principais aplicacións dos materiais polímeros, segundo a súa utilización en distintos ámbitos. 

❖ Valorar a utilización das substancias orgánicas no desenvolvemento da sociedade actual e os problemas 

ambientais que se poden derivar. 
 
 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 

✓   Define oxidación e redución en relación coa variación do número de oxidación dun átomo en substancias 

oxidantes e redutoras. 

✓   Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-electrón para axustalas. 

✓   Relaciona a espontaneidade dun proceso redox co a variación de enerxía de Gibbs, considerando o valor da 

forza electromotriz obtida. 

✓   Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, utilizándoos para calcular o potencial 

xerado formulando as semirreacións redox correspondentes, e constrúe unha pila Daniell. 

✓   Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente eléctrica representando unha célula 

galvánica. 

✓   Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os cálculos estequiométricos 

correspondentes. 

✓   Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a cantidade de materia depositada nun 

eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo, e compróbao experimentalmente nalgún proceso dado.



✓   Representa os procesos que teñen lugar nunha pila de combustible, escribindo as semirreaccións redox e 
indicando as vantaxes e os inconvenientes do uso destas pilas fronte ás convencionais. 

✓   Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na protección de obxectos metálicos. 

✓   Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en diferentes compostos 

representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 

✓   Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios grupos funcionais. 

✓   Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os posibles isómeros, dada unha 

fórmula molecular. 

✓   Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, 

condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario. 

✓   Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un composto orgánico determinado a partir de 

outro con distinto grupo funcional, aplicando a regra de Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de 

distintos isómeros. 

✓   Relaciona os grupos funcionais e as estrutu ras principais con compostos sinxelos de interese biolóxico. 

✓   Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 

✓   A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o proceso que tivo lugar. 

✓   Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de interese industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 

✓   Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos, 

cosméticos e biomateriais, e valora a repercusión na calidade de vida. 

✓   Describe as principais aplicacións dos materiais polímeros de alto interese tecnolóxico e biolóxico 

(adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, lentes, etc.), en relación coas v antaxes e as 

desvantaxes do seu uso segundo as propiedades que o caracterizan. 

✓   Recoñece as utilidades que os compostos orgánicos teñen en sectores como a alimentación, a agricultura, a 

biomedicina, a enxeñaría de materiais e a enerxía, fronte ás posibles d esvantaxes que leva consigo o seu 
desenvolvemento. 

 

PRACTICAS DE LABORATORIO: 

✓   Construcción e utilización dunha célula galvánica. 

✓   Construcción e utilización dunha célula electrolítica. 

✓   Volumetría redox (proponse ao cálculo da concentración dunha disolución de sulfato de ferro(II) 

empregando unha disolución de permanganato de potasio). 
 
 
 
 
 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 

DE CONTROL DO TRABAJO DIARIO Terase en conta o traballo diario, saídas ao encerado para resolver 

problemas, solucións e respostas a cuestións, prácticas de laboratorio.





EXAMES 
 

Faranse dous exames por avaliación. O primeiro contará un 40% e o segundo un 60%, dado que neste 

exame entrará a materia do primeiro. Para poder facer media é necesario ter unha mínima nota de 2 

en cada exame 
 

DATA 1º EXAME: Entre o 09 e o 13 de 

abril. DATA 2º EXAME:  entre o 10 e o 

16 de maio. CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

A nota da avaliación será esa media ponderada dos exames. O traballo diario, problemas feitos na casa, 
saídas ao 
encerado, prácticas de laboratorio te rase en conta na nota de avaliación a partires dunha nota media de 

4,25 para redondeo da nota. 
 

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

materia é necesario ter as tres avaliacións aprobadas. 

 

 

 

 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 2 (3ª AVALIACIÓN) 
 

 
 

CONTIDOS 
 

Técnicas de modificación das propiedades dos materiais. Deseño e simulación de sistemas automáticos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

TI-B1.1-Identificar as características dos materiais para unha aplicación concreta, tendo en conta as súas propiedades 

intrínsecas e os factores técnicos relacionados coa súa estrutura interna, así como a posibilidade de empregar materiais 

non convencionais para o seu desenvolvemento, obtendo información por medio das tecnoloxías da información e da 

comunicación. TI-B3.1-Expor en público a composición dunha máquina ou un sistema automático, identificando os 

elementos de mando, control e potencia, e explicando a relación entre as partes que os compoñen. TI-B3.2-Representar 

graficamente, mediante programas de deseño, a composición dunha máquina, dun circuíto ou dun sistema tecnolóxico 

concreto. TI-B3.3-Verificar o funcionamento de sistemas automáticos mediante simuladores reais ou virtuais, 

interpretando esquemas e identificando os sinais de entrada e saída en cada bloque. TI-B3.4-Implementar fisicamente 

circuítos eléctricos ou pneumáticos a partir de planos ou esquemas de aplicacións características. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

 
Estándares Grao mínimo para 

superar a área 
Sesións 
aprox. 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 

Data avaliación 
aprox. 

Instrumentos de 
avaliación/Procedemen 
tos de avaliación. 

 
2º-TIB1.1.1 - 
Explica como se 
poden modificar as 
propiedades dos 
materiais, tendo en 
conta a súa 
estrutura interna. 
Peso: 5% 

 

 
 
Coñece e sabe 
explicar as 
propiedades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: 
Cuestionario.Probas 
específicas. 
INSTRUMENTOS: 
Cuestionario 
pechado.Proba 
obxectiva. 
CCL, CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maio 

2º--TIB1.1.2 - 
Selecciona o 
material máis 
axeitado para unha 
aplicación concreta, 
obtendo información 
por medio das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación . 
Peso: 5% 

 
Identifica segundo 
as propiedades 
diferentes materiais 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das produccións 
dos alumnos. 
INSTRUMENTOS: 
Investigacións 
CMCT,CD,CAA 

TIB3.1.1 - Define as 
características e a 
función dos 
elementos dun 
sistema automático, 
interpretando 
planos e esquemas 
destes.Peso: 2% 

 
Identifica nun 
sistema automático 
elementos, planos e 
fai esquemas 

 
 
 

8/9 

PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva 
CCL, CMCT,CAA 

 
 
 
 

 
Abril 



 

2º-TIB3.1.2 - 
Diferencia entre 
sistemas de control 
de lazo aberto e 
pechado, e propón 
exemplos razoados. 
Peso: 3% 

 
Identifica nun 
sistema automático 
cando é un lazo 
aberto ou lazo 
pechado. 

 PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva. 
CMCT, CAA. 

 

2º-TIB3.2.1 - 
Deseña mediante 
bloques xenéricos 
sistemas de control 
para aplicacións 
concretas, describe 
a función de cada 
bloque no conxunto 
e xustifica a 
tecnoloxía 
empregada.Peso:8 
% 

 
Representa un 
sistema de control 
con funcións e 
tecnoloxía 
determinada. 

PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva.Probas de 
interpretación de 
datos.CCL, 
CMCT,CD,CSIEE. 

2º-TIB3.3.1 - 
Verifica mediante 
simuladores os 
sinais de entrada e 
saída dun sistema 
automático. Peso: 
8% 

 
Manexa 
simuladores para 
sistemas 
automáticos 

 PROCEDEMENTOS: 
Análise das producións 
dos alumnos. 
INSTRUMENTOS: 
Producións 
plásticas.Caderno de 
campo. CMCT, CD. 

 

2º-TIB3.4.1 - Monta 
fisicamente circuítos 
simples, 
interpretando 
esquemas e 
realizando gráficos 
dos sinais nos 
puntos 
significativos. Peso: 
8% 

 
Fai montaxes 
participando 
activamente do 
deseño, e do control 
das sinais. 

 

 
 
 
 
 

8/10 

 
PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba 
obxectiva.Resolución de 
problemas. 
CMCT. CD. 

 

 
 

Antes Semana 
Santa 

 
 
 
 

 

Para cada estándar indícase o peso no curso. A nota da avaliación será a media poderada dos 
estándares avaliacdos ata ese momento(incluídos os das avaliacións anteriores se fose o caso). 
Ó remate da avaliaición ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non 
superados( a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TICS II (3ª AVALIACIÓN) 
 
 

CONTIDOS 
 

B2.1. Linguaxes de marcaxe para a creación de documentos web. B2.2. Accesibilidade e usabilidade en 

internet.  B2.3. Ferramentas de xestión de contidos da web 2.0.  B2.4. Características da web 2.0. 

B1.8. Seguridade lóxica. Tipos de ameaza e técnicas de vixilancia dos sistemas: protección contra virus e 

respaldo de información. B1.9. Seguridade física: protección física das redes. B1.10. Tipos de código 

malicioso  e  usos:  virus,  troianos,  portas  traseiras  e  publicitario.  B3.1.  Medidas  físicas  e  lóxicas  de 

seguridade en redes: devasas, copias de seguridade, sistemas de control de acceso, monitorización de 

sistemas e análise de logs. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e multimedia, tendo en 

conta a quen van dirixidos e os obxectivos. B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas 

relacionadas coa web social, identificando as funcións e as posibilidades que ofrecen as plataformas de 

traballo colaborativo. B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na 

web 2.0 e sucesivos desenvolvementos, aplicándoas ao desenvolvemento de traballos colaborativos. B1.5. 

Analizar a importancia da protección da información na sociedade do coñecemento, valorando as 

repercusións de tipo económico, social ou persoal. 

B3.1. Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos datos e do propio 

individuo nas súas interaccións en internet e na xestión de recursos e aplicacións locais. 

 
 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 

 
 
 
 

Estándares 

 
Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo de 

logro 

 
 
 
Sesións 

aprox. 

CRITERIOS  PARA A 
 

CUALIFICACIÓN 

 

 
Data 

avaliac. 

aprox. 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de 

avaliación 

2º-TICB2.1.1. - Deseña páxinas 

web e blogs con ferramentas 

específicas analizando as 

características fundamentais 

relacionadas coa súa 

accesibilidade e a súa 

usabilidade, tendo en conta a 

función á que está destinada. 

Peso: 10% 

 

 
 
Deseña páxinas web 

simples con html e 

CSS. Coñece criterios 

de análise de 

accesibilidade e 

usabilidade web. 

 
 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

 
INSTRUMENTOS: Sitio web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contínua 

2º-TICB2.3.1. - Explica as 

características relevantes da 

web 2.0 e os principios en que 

esta se basea. 

Peso: 2% 

Explica as 

características básicas 

da web 2.0 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 



 

2º-TICB2.2.1. - Elabora traballos 

utilizando as posibilidades de 

colaboración que permiten as 

tecnoloxías baseadas na web 

2.0. 
 

Peso: 10% 

 
 
 
Elabora traballos 

usando as ferramentas 

colaborativas da web 

2.0 
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PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

 
INSTRUMENTOS: Portfolio. 

 

2º-TICB1.5.1. - Selecciona 

elementos de protección de 

software para internet 

relacionándoos cos posibles 

ataques. 

Peso: 2% 

 
 
Coñece as 

características básicas 

dos elementos de 

protección de software 

para internet. 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

 
INSTRUMENTOS: Portfolio. 

2º-TICB1.5.2. - Elabora un 

esquema de bloques cos 

elementos de protección física 

fronte a ataques externos para 

unha pequena rede, 

considerando os elementos de 

hardware de protección 

Peso: 2% 

 

 
 
 
Elabora un diagrama de 

bloques cos elementos 

básicos de protección 

hardware para unha 

pequena rede. 

 

 
 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

 
INSTRUMENTOS: Portfolio. 

2º-TICB1.5.3. - Clasifica o 

código malicioso pola súa 

capacidade de propagación e 

describe as características de 

cada un, indicando sobre que 

elementos actúan. 

Peso: 2% 

 

 
 
 
 
Describe as 

características básicas 

do código malicioso. 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

 
INSTRUMENTOS: Portfolio. 

2º-TICB3.1.1. - Elabora un 

esquema de bloques cos 

elementos de protección física 

fronte a ataques externos para 

unha pequena rede, 

considerando tanto os elementos 

de hardware de protección como 

as ferramentas de software que 

permiten protexer a información. 

Peso: 7% 

 

 
 
 
 
Elabora un diagrama de 

bloques cos elementos 

básicos de protección 

hardware e software 

para unha pequena 

rede. 

 
 
 
 
 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 

 
INSTRUMENTOS: Portfolio. 
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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). 

 

 

                               MATERIA : XEOGRAFÍA 

 

CURSO:2ºBACHARELATO         AVALIACIÓN:3ª             ANO ACADÉMICO: 2017 - 2018 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 

9: 

A poboación.- 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 

 CONTIDOS:  

- Fontes para o estudo da poboación. Procedementos de análise en 

demografía. 

Evolución histórica. Movementos naturais de poboación. Distribución 

territorial da poboación. Migracións. Mapa da distribución da 

poboación española. Mapa de densidade da poboación española. . 

Conformación do espazo demográfico actual. Definición e cál 

Diversidades rexionais. Estrutura, problemática actual e posibilidades 

de futuro da poboación española. Realidade demográfica culo de 

taxas demográficas.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación 

española. 

- Caracterizar a poboación española identificando os movementos 

naturais.  

- Diferenciar a densidade de poboación no espazo peninsular e 

insular, explicando a distribución de poboación. 

- Explicar a distribución da poboación española identificando as 

migracións. 

- Analizar a poboación das comunidades autónomas, definindo a súa 

evolu Comentar un mapa da densidade de poboación de España, 
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analizando a súa es Analizar as pirámides de poboación das 

comunidades autónomas, incidindo no caso galego, e comentar as 

súas peculiaridades.trutura ción e a problemática de cada unha. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con 

algunha dun período anterior ou de previsións futuras. 

- Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 

- . Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da 

poboación dun territorio. 

- Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. 

-  Identifica e analiza as migracións recentes. 

- Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación 

coas migracións interiores. 

- Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que 

diminúen a súa poboación. 

- Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de 

poboación. 

 

TEMA 

10: 

A cidade e os espazos urbanos.- 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 

 CONTIDOS:  

- Concepto de cidade e a súa influencia na ordenación do territorio. 

Morfoloxía e estrutura urbanas. Análise socioeconómica e política a 

través do plano da cidade. . Planificacións urbanas. Instrumentos do 

planeamento. Características do proceso de urbanización.Áreas de 

influencia. Características da paisaxe urbana. Características da 

paisaxe urbana. Rede urbana española. Características do proceso 

de crecemento espacial das cidades. Sistema urbano español: 

desenvolvemento sustentable. Cidades saudables. O territorio como 

recurso. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Definir a cidade. 

- Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus 

trazados.  
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- Identificar o proceso de urbanización e enumerar as súas 

características e as planificacións internas. 

- Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer conclusións da 

pegada da historia e a súa expansión espacial, reflexo da evolución 

económica e política da cidade. 

- Analizar e comentar unha paisaxe urbana. 

- Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio. 

- Describir a rede urbana española e comentar as súas 

características. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Define cidade e achega exemplos. 

- Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de 

residencia, ou a máis significativa. 

- Identifica as características do proceso de urbanización. 

- Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana. 

- Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. 

- Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre 

un plano desta. 

- Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 

- Explica a xerarquización urbana española. 

- Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo 

que a rodea. 

 

TEMA 

11: 

A organización territorial de España.- 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS:  

- Organización territorial de España.Influencia da historia e da 

Constitución de 1978 no deseño territorial. . Desequilibrios e 

contrastes territoriais. Comunidades Autónomas: políticas rexionais e 

de cohesión territorial. Comunidade Autónoma de Galicia. A cuestión 

territorial na España das autonomías. 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Describir a organización territorial española analizando a estrutura 

local, autonómica e estatal. 

- Explicar a organización territorial española e establecer a influencia 

da historia e da Constitución de 1978, mediante o emprego de mapas 

históricos e actuais. 

- Analizar a organización territorial española e describir os 

desequilibrios e os contrastes territoriais, así como os mecanismos 

correctores. 

- Describir a transcendencia das comunidades autónomas e definir 

as políticas territoriais que levan a cabo, incidindo no caso de Galicia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

- Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, 

partindo do concello e da comunidade autónoma. 

- Explica a ordenación territorial española a partir de mapas 

históricos e actuais. 

- Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais 

cidades en cada unha e os países fronteirizos de España. 

- Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na 

organización territorial española. 

- Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. 

 

TEMA 

12: 

España en Europa e no mundo.- 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS:  

- España: situación xeográfica; posición e localización dos territorios 

que conforman a unidade e a diversidade política. España en 

Europa. Estrutura territorial. Contrastes físicos e socioeconómicos de 

Europa. . Posición de España na Unión Europea. Políticas rexionais 

e de cohesión territorial. España no mundo. Globalización e 

diversidade no mundo. Procesos de mundialización e desigualdades 

territoriais. Grandes eixes mundiais. Posición de España nas áreas 

socioeconómicas e xeopolíticas mundiais. 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a 

súa posición e localizando os seus territorios. 

- Describir o continente europeo distinguindo a súa estrutura 

territorial e os contrastes físicos e socioeconómicos. 

- Identificar a posición de España na Unión Europea, enumerando as 

políticas rexionais e de cohesión territorial que se practican en 

Europa e que afectan a España. 

- Definir a globalización e explicar os seus trazos. 

- Comparar os procesos de mundialización e diversidade territorial, 

resumindo as características de ambos. 

- . Explicar as repercusións da inclusión de España en espazos 

socioeconómicos e xeopolíticos continentais e mundiais, utilizando 

fontes diversas baseadas en material bibliográfico ou en liña e en 

opinións expostas nos medios de comunicación social. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

- .Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala 

aquelas coas que España ten máis relación. 

- Localiza a situación española entre as grandes áreas 

xeoeconómicas mundiais. 

- Explica a posición de España na Unión Europea. 

- Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en 

política rexional e de cohesión territorial que afectan a España. 

- Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións 

que afecten a España. 

- Explica as repercusións da inclusión de España en espazos 

xeopolíticos e socioeconómicos continentais e mundiais a partir de 

distintas fontes de información xeográfica. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

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 
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EXAMES: 

EXAME 1:         

 DATA APROXIMADA: 19 – 23 marzo 

 CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

  Tema  9 e parte do 10.  Estructura: O tipo de exame será similar ás probas de 

acceso á universidade: Definición de conceptos, localizacións, pregunta 

explicativa, desenvolvemento dun tema  e comentario. Valórase a calidade da 

redacción, a corrección gramatical e ortografía, ata 1 punto. 

EXAME 2:                                                                                                                                                

 DATA APROXIMADA: 2 - 9 maio 

 CONTIDOS  E ESTRUCTURA:  

 

      

  O que queda do tema 10 e os temas 11 e 12.  Estructura: O tipo de exame será 

similar ás probas de acceso á universidade: Definición de conceptos, 

localizacións, pregunta explicativa, desenvolvemento dun tema  e comentario. 

valorase a calidade da redaccion, a corrección gramatical e ortografía, ata 1 

punto. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 AVALIACIÓN PARCIAL: 

- O TRABALLO diario: na clase e na casa: consistirá en exercicios prácticos con mapas, 

gráficas, textos  e preguntas orais e escritas, resolvendo problemas e cuestións de tipo 

xeográfico.  

O traballo contará : 20%    
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 EXAMES: 

- O exame será similar a proba de Bacharelato: definición de conceptos, localización, 

preguntas explicativas, desenvolvemento dun tema  e  práctico. Valorarase a calidade da 

redacción, a corección gramatical e ortográfica ata un punto. 

Os exames contarán: 80% 

RECUPERACIÓN: Un exame despois da avaliación. Será similar o xa indicado. A nota   fará 

media coas restantes avaliacións. .Se é non presentado a nota da recuperación será 0.  

As recuperacións realizaranse despois de cada avaliación: 1ª , 2ª e 3ª . 

AVALIACIÓN 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. 

 

 

 


