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MATEMÁTICAS II 
 

MATERIA : MATEMÁTICAS  II 

 

CURSO: 2º BACH                              AVALIACIÓN:2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 

A.-PROGRAMA 
 

 

 

TEMA 5: Sistemas de ecuacións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 

 CONTIDOS  

F Sistemas de ecuacións lineais. 

F Expresión matricial dun sistema de ecuacións. 

F Método de Gauss. 

F Teorema de Rouché-Fröbenius. 

F Regra de Cramer. 

F Sistemas homoxéneos  

 Sistemas de ecuacións con parámetros 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e 

interpretar criticamente o significado das solucións. 

B2-2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os 

resultados obtidos 

B2-2.4. Discute e resolve sistemas de ecuación. Formula alxebricamente as restricións indicadas 

nunha situación da vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo 

nos casos en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao para resolver 

problemas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Relacionar un sistema e unha ecuación matricial. Resolver sistemas, con ou sen parámetro, 
empregando o método de Gauss. Discutir sistemas mediante o teorema de Rouche-Frobenius. 
Resolver sistemas empregando a Regra de Cramer. Resolver problemas mediante os 
conceptos anteriores 



TEMA 6: Vectores no espacio 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS  : 

 F Vectores no espazo. 

F Combinación lineal de vectores. 

F Coordenadas dun vector no espazo. 

F Operacións en coordenadas. 

F Aplicacións dos vectores. 

F Produto escalar. 

F Aplicacións do Produto escalar 

F Produto vectorial 

F Aplicacións do Produto vectorial 

F Produto mixto 

F Aplicacións do Produto  mixto 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B4-1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 

B4-1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os 

conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e manexa as 

operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das 

operacións con vectores para resolver problemas xeométricos 

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. 

B4-3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 

xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 

B4-3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as propiedades. 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos 

escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas 

xeométricos. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Realizar operacións con vectores, empregando as súas coordenadas. Achar o producto 
escalar, vectorial e mixto de vectores. Coñecer e aplicar a súas propiedades. Aplicar a 
problemas xeométricos os conceptos anteriores  

 



TEMA 7: Rectas e planos no espacio 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 

 CONTIDOS  :  

F Vectores no espazo. 

F Combinación lineal de vectores. 

F Coordenadas dun vector no espazo. 

F Operacións en coordenadas. 

F Aplicacións dos vectores. 

F Produto escalar. 

F Aplicacións do Produto escalar 

F Produto vectorial 

F Aplicacións do Produto vectorial 

F Produto mixto 

F Aplicacións do Produto  mixto 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B4-1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 

B4-1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os 

conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e manexa as 

operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das 

operacións con vectores para resolver problemas xeométricos 

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. 

B4-3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 

xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 

B4-3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as propiedades. 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos 

escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas 

xeométricos. 

 

 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Achar a ecuación dunha recta ou un plano. Determinar se varios puntos están aliñados ou son 
coplanarios. Achar un vector perpendicular a un plano. Determinar a posición relativa de rectas, planos, 
recta e plano, e os puntos de corte. Achar a ecuación dun feixe de planos. Aplicar os conceptos 
anteriores a problemas 



 

TEMA 8: Ángulos e distancias 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 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 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 



B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     

Número:  2   

Datas:  Exame 1:  16-22 Xaneiro 

     Exame 2:  13-19 Febreiro 20- 27 Novembro 

Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e a 

puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 

Número:  Ó remate da 2ª  avaliación 

Datas:  do 21 Febreiro - 1 Marzo   

Materia: Os mínimos esixibles correspondentes á 2ª avaliación 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e a 

puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 

 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  calculada como 
media dos exames feitos no periodo da avaliación 
 

 
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 



 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación. 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada como media 

dos exames feitos durante todo o curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS APLICADAS II 
 

MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS AS CC SS II 

CURSO: 2º BACH                              AVALIACIÓN: 2ª                  ANO ACADÉMICO: 2018-19 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 5: Límites e continuidade 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS  :  

R Límite dunha función nun punto 

R Límite dunha función no infinito. 

R Operacións con límites. 

R Indeterminacións. 

R Cálculo de límites 

R Continuidade e tipos de descontinuidade. 

R Continuidade de funcións elementais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

  B3-1.  Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito 

obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o 

estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características 

B3-1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias 
sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas 
infinitas, corte cos eixes, etc. 
B3-1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Comprender o concepto de límite e límite lateral. Calcular límites de función elementais , de 
funcións racionais e de funcións a anacos. Estudar a continuidade de funcións racionais e de 
funcións a anacos 

 

TEMA 6: Derivadas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 

 CONTIDOS  :  

R Taxa de variación media 



R Derivada dunha función nun punto e a súa interpretación xeométrica. 

R Derivadas laterais  

R Interpretación xeométrica da derivada 

R Derivabilidad e continuidade. 

R Función derivada. Derivadas sucesivas 

R Derivadas de funcións elementais. 

R Operacións con derivadas. 

R Cálculo de derivadas. 

R Regra da cadea 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B3-2.  Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento 

dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais 

de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

B3-2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos 
relativos ás súas propiedades locais ou globais, e extrae conclusións en 
problemas derivados de situacións reais. 

 

 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Coñecer o concepto de derivada nun punto. Interpretar geométricamente a derivada e achar a ecuación 
da recta tangente. Calcular a función derivada e a derivada nun punto. Calcular derivadas sucesivas 

 

TEMA 7: Aplicacións da derivada 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 

 CONTIDOS :  

F Crecemento e decrecemento dunha función. 

F Máximos e mínimos dunha función 

F Concavidade e convexidade dunha función 

F Puntos de inflexión dunha función  

F Optimización de funcións. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B3-1.    Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito 

obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o 

estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características 

B3-1.3  Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a 



anacos utilizando o concepto de límite. 
B3-2.  Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento 

dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais 

de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

B3-2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas 
ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Estudar o crecemento dunha función. Achar os máximos e mínimos dunha función. Estudar a curvatura 

dunha función. Achar os puntos de inflexión dunha función. Aplicar o anterior a funcións que describen 

situacións de contexto real. Resolver problemas de optimización 

TEMA 8: Representación de funcións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 

 CONTIDOS :   

F Dominio e percorrido. 

F Puntos de corte e signo. 

F Simetría e periodicidade. 

F Asíntotas e ramas parabólicas. 

F Monotonía. Extremos 

F Curvatura. Puntos de inflexión 

F Representación de funcións polinómicas. 

F Representación de funcións  racionais. 

F Representación de funcións con radicais. 

F Representación de funcións  exponenciais. 

F Representación de funcións logarítmicas. 

F Representación de funcións  definidas a anacos. 

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B3-1.    Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito 

obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o 

estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características 

B3-1.1    Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias 
sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas 



 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     

Número:  2   

Datas:  Exame 1:  16-22 Xaneiro 

     Exame 2:  13-19 Febreiro 20- 27 Novembro 

Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e a 

puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 

Número:  Ó remate da 2ª  avaliación 

Datas:  do 21 Febreiro - 1 Marzo   

Materia: Os mínimos esixibles correspondentes á 2ª avaliación 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e a 

puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

infinitas, corte cos eixes, etc 
B3-1.2    Calcula as asíntotas de funcións 

sinxelas racionais, exponenciais e 

logarítmicas 

 

B3-1.3  Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite. 
B3-2.  Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento 

dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais 

de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

B3-2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos 
relativos ás súas propiedades locais ou globais, e extrae conclusións en 
problemas derivados de situacións reais. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Representar funcións polinómicas. Representar funcións racionais sinxelas. Representar 
funcións irracionais, exponenciais e  logarítmicas sinxelas 



AVALIACIÓN PARCIAL 

 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  calculada como 
media dos exames feitos no periodo da avaliación. 
 

 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación. 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada como media 

dos exames feitos durante todo o curso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
 

MATERIA : MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 

CURSO: 2º BACH                              AVALIACIÓN:2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 

A.-PROGRAMA 

TEMA 4: ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 

 CONTIDOS :    

F Estimación puntual 

F Estimación por intervalos 

F Intervalo de confianza para a media 

F Intervalo de confianza para a proporción. 

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de probabilidades) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2-1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro 

prefixados. 

B2-1.1.  Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos 
de confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das 
distribucións mostrais correspondentes. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Achar intervalo de confianza para a media e a proporción. Achar o tamaño mínimo da mostra 
para obter unha estimación cun erro predeterminado. Achar o nivel de confianza dunha 
estimación 

  

TEMA 5: CONTRASTE DE HIPÓTESES 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 

 CONTIDOS  : 

F Contraste de hipóteses. Contraste unilaterais e bilaterais 

F Contraste de hipótesis para a media 

F Contraste de hipótesis para a proporción 

F Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun contraste. Relacións entre σ, μ e o 

tamaño da mostra. 



 

 
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 

 

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de probabilidades) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
B2-1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un 

erro prefixados. 

B2-1.2.  Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula 
as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e de 
tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Facer contraste de hipótesis para a media. Facer contraste de hipótesis para a proporción. 
Identificar os erros tipo I e II en ditos contrastes. Achar e interpretar  a potencia dun contraste 
 



 
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. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA GALEGA E LITERATURA II 
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 2 º BAC 

 CURSO: 2 º BAC                                  AVALIACIÓN: 2ª                       ANO ACADÉMICO: 18-19 

A.-PROGRAMA 
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. Variedades xeográficas da lingua galega: Variación diatópica ou xeográfica. 
Variedades xeográficas do galego moderno. Bloques e áreas do galego 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.2. Coñecer as variedades dialectais, recoñecer e explicar os seus trazos característicos en 

manifestacións orais e escritas e valorar a diversidade lingüística como parte do patrimonio 

cultural. 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 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística como 

parte de noso patrimonio cultural. 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 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : Historia da lingua: séculos XX e XXI 1. O galego de 1936 a 1975 
Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 3. O pronome persoal: Caracterización. Formas. 
Funcións e usos das series tónica e átona. Os reflexivos. Outros usos de SE. A colocación do 
pronome átono. Secuencias de pronomes átonos. A interpolación. 4. Outros pronomes: Os 
demostrativos. os posesivos. Os relativos, interrogativos e indefinidos. Os numerais. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 1916 

ata 1978, describir o seu contexto e identificalo en textos. B4.5. Elaborar unha descrición 

esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas 

principais características. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 

1916 ata 1978). LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 

1916 ata 1978), así como a súa situación sociolingüística. LGB4.3.3. Diferencia e describe as 

etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista sociolingüístico. 

LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior da lingua. 

LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en documentos non literarios e 

literarios. LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes 

etapas da historia da lingua galega e as súas principais características 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 1. CONTIDOS  :  

A literatura dende a Guerra Civil ata 1976.1. Desde a Guerra Civil ata 1976: poesía. Contexto 
histórico e cultural . A Xeración de 1936. A Promoción de Enlace. A Xeración dos 50 ou das 
Festas Minervais  

2.  
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 1975:Poesía: produción 

bélica e autores/as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das 

Festas Minervais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: produción bélica e 

autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas 

Minervais. LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1936 a 1975, 



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

sociohistórico e sociolingüístico LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía 

galega de 1936 a 1975, 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.  Morfoloxía: Estrutura e clases de palabras. Formación de palabras. Familias léxicas 
e desvíos léxicos 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras e aplicar os coñecementos 

adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento do vocabulario activo 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras. LGB3.3.2. Recoñece e 

explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica LGB3.3.3. Recoñece, analiza e 

explica a estrutura morfolóxica. 

TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS   

A literatura dende a Guerra Civil ata 1976. A prosa galega entre 1936 e 1976. A literatura 
galega no exilio. A Nova Narrativa Galega. O teatro galego entre 1950 e 1980. O ensaio galego 
entre 1950 e 1976 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 1975:Prosa: produción 

bélica e autores/as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, 

Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa Galega. Autores/as dos primeiros 

70.Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. B5.4. Ler e comentar 

textos significativos da literatura galega de 1936 a 1975, 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 

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: produción bélica e 

os autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro 

Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 



70. LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, 

a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da 

prosa galega de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 

relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico LGB5.4.3. Le e comenta textos 

representativos do teatro galego de 1936 a 1975, 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: Mediados de Febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       Temas 1 -2 - 3- 4- 5   A estrutura pode seguir o modelo das ABAU .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:      

  Coñecemento

s: 

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.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE ESPAÑA 
 

MATERIA : HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO:2º BACHARELATO                          AVALIACIÓN:2ª          ANO ACADÉMICO: 2018 - 2019 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA  5: O século XIX: A crise do Antigo Réxime e a revolución liberal. 

 DURACIÓN APROXIMADA:  6 días 

 CONTIDOS  : 

A crise da monarquía e a guerra da independencia. As Cortes de Cádiz. O sexenio 

absolutista. O trienio liberal. A década ominosa. A independencia das colonias americanas. 

A crise do Antigo Réxime en Galicia. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Comentar e interpretar fontes primarias e secundarias, relacionando a sua información cos 

coñecementos previos. 

- Analizar as relacións entre España e Francia dende a revolución francesa ata a guerra da 

independencia e as suas repercusións en España. 

- Comentar a labor lexisladora das cortes de Cádiz, relacionandoa co liberalismo. 

- describir as fases do reinado de Fernando VII, explicando os principais feitos de cada unha. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

-Responde as cuestións plantexadas polas fontes. 

- Resume os cambios que experimentaron as relacións entre España e Francia desde a 

revolución francesa ata a guerra da independencia. 

- Describe a guerra da independencia, as suas causas, os bandos e o desenvolvemento. 

- Compara as Cortes de Cádiz coas Cortes estamentais do Antigo Réxime. 

- Comenta as características fundamentais da Constitución de 1812. 

- Detalla as fases do conflicto entre liberais e absolutistas durante o reinado de Fernando VII. 

- Define o carlismo e resume a sua orixe e os apoios con que contaba o inicio. 

TEMA  6: O reinado de Isabel II. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS  :  

A rexencia de María Cristina. A rexencia de Espartero. A década moderada. O bienio 



progresista. A hexemonía da Unión Liberal. Galicia no reinado de Isabel II. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-  Comentar e interpretar fontes primarias e secundarias, relacionando a sua información cos 

coñecementos previos.  

- Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte a revolución liberal, 

analizando os compoñentes ideolóxicos, bases sociais, evolución e consecuencias. 

- Analizar a transición do Antigo Réxime o liberal burgués durante o reinado de Isabel II 

explicando o protagonismo dos militares e os cambios económicos e sociais. 

- Explicar p proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, relacionando coas diversas 

correntes do liberalismo e a sua loita polo poder. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

-Responde as cuestións plantexadas polas fontes. 

-Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e apoios sociais. 

- Especifica as causas e as consecuencias das duas primeiras guerras carlistas. 

- Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado de Isabel 

II. 

- Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II e explica o papel dos 

militares. 

- Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 

TEMA  7  O sexenio democrático. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS  : A revolución de setembro  e o goberno provisional. A rexencia de Serrano. O 

reinado de AmadeoI. A I República. A cuestión social e a guerra de Cuba. Galicia no 

sexenio. 

TEMA 8: A monarquía da Restauración. 

 DURACIÖN APRÖXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS:  

A xenese do sitema da Restauración. Bases e funcionamento do sistema. O reinado de  

Alfonso XII e a  rexencia. O desastre do 98. A oposición a Restauración. Galicia na 

Restauración. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Comentar e interpretar fontes primarias e secundarias, relacionando a sua información cos 

coñecementos previos.  

- Explicar o sistema político da Restauración. 

- Analizar os movementos políticos e sociais excluidos do sistema vendo a sua evolución. 



- Describir os principais logros do reinado de Alfonso XII e a rexencia. 

-Explicar o desastre colonial. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

- Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánova. 

- Específica as características esenciais da constitución de 1876. 

- Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. 

- Sinala os feitos do desastre do 98 e as consecuencias territoriais ,sociais e ideolóxicas. 

 TEMA 9: As transformacións económicas e sociais no século XIX 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións.  

 CONTIDOS  : 

-Transformacións económicas e contexto dos cambios. Proceso desamortización, efectos e 

cambios agrarios. Características dos sectoes industriais e a sua incorporación. A demografía 

española no XIX, proceso de cambio. Movementos migratorios. Os novos grupos sociais.O 

nacemento do movemento obreiro,A cultura, avances tecnolóxicos.agrarismo. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no século XIX. 

- Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa sociedade 

estamental do Antigo Réxime 

- Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 

signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

- Analizar a dependencia enerxética e tecnolóxica, a falta da burguesía. 

- Identificar o papel do Estado, empresariado,traballadores, campesiñado, banca e capital 

exterior. 

- Analizar documentos sobre a evolución política. 

-Identificar cada un dos elementos que contribuiron a evoluvión demográfica, factores e causas. 

Comprender a estructura da nova sociedade de clases fruto da revolución liberal. 

- Coñecer as bases ideolóxicas dos movementos sociais: socialismo, anarquismo, sindicalismo e 

as formas de organización. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os obxectivos dunha e 

outra. Explica os efectos económicos. 

- Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do século XIX. 

- Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao longo do século XIX. 

 



- Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos condicionamentos xeográficos. 

- Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de ferrocarrís de 1855. 

- Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e librecambistas ao 

longo do século XIX. 

- Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. 

- Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio Democrático coa do 

movemento obreiro internacional. 

- Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así como a súa 

evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 

TEMA10:  O reinado de Afonso XIII: a crise da Restauración  

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións.  

 CONTIDOS: - Rexeneracionionismo. Quebra do sistema político da Restauración e identificar os 

factores internos e os externos. España no período de entreguerras. As orixes do réxime da 

dictadura de primo de Rivera . O desenvolvemento da oposición. Os nacionalismos periféricos. A 

Idade de Prata da cultura española. A Dictadura de primo de Rivera e a caida da monarquía. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-Identificar o alcance e as limitacións dos intentos rexeneracionistas. 

- Coñecer e comprender as bases ideolóxicas e sociais do republicanismo, dos nacionalismos 

periféricos e do movemento obreiro, no primeiro tercio do século XX. 

- Identificar e analizar os problemas plíticos e sociais máis relevantes da Restauración. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de Afonso XIII, e as principais 

medidas adoptadas. 

- Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: republicanos e 

nacionalistas. 

- Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en España. 

- Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención de España en 

Marrocos entre 1904 e 1927. 

- Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias. 

- Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios con que contou 

inicialmente. 

- Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio militar ao directorio 

civil e o seu remate. 

- Explica as causas da caída da monarquía. 

 

  

  

   



B. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Materiais escritos:  Libro de texto: Historia de España. Editorial Santillana. 

Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, 

fotografías, esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 

Material audiovisual: Proxeción e comentário de diversas obras cinematográficas: vídeos,, 

transparencias didácticas e diapositivas, documentais e/ou filmes sobre determinados períodos 

históricos ou temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados aspectos do 

currículo. 

 Informáticos: webs de contido, histórico,xeográfico e cultural.  

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio local 

ou levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

C. AVALIACIÓN: 

A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino 

aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno. 

1.-  As probas escritas: EXAMES.  

Serán dúas por avaliación. Despois de cada avaliación haberá un exame de recuperación da 

materia vista.  

Modelo de exame: tipo selectividade. En 2º Bacharelato o programa está diseñado pola 

universidade. En Galicia a CIUG marca a programación da materia. Para este curso marcanos 

desde a Prehistoria ata o século XX. 

 -  Estrutura das probas escritas: Según o modelo da proba de selectividade: palabras de 

vocabulario (2 puntos), unha pregunta a desnvolver do temario (3 puntos) e unha composición 

histórica (5 puntos). 

Na cualificación das probas escritas valoraranse positivamente os seguintes conceptos: 

Calidade expositiva, presentación formal e corrección ortográfica, orde cronolóxica na 

exposición, capacidade de síntese, utilización correcta dos conceptos e vocabulario 

empregados, Capacidade de definición, de argumentación e de razoamento. 

2.- Elaboración de traballos e actividades: elaborados polo alumnado, tanto na aula como na 

casa. 

- Criterios de cualificación: 

* PROBAS ESCRITAS, ata un 90%. Valorase a presentación e a ausencia de faltas de 

ortografía. A mala presentación e faltas pode supoñer ata 1 punto de desconto na nota final. 

 *TRABALLO:  Ata un 10%... O traballo diario na clase e na casa (realización de actividades). 

Actitude: A asistencia continuada, atención e participación nas clases. A elaboración de 

exercicios, monografías, traballos, comentarios, etc. 

Observación periódica do caderno. 

Os  resultados destas actividades se sumarán á media acadada nos dous parciais. 



Examen 1: data aproximada:  8 – 15 xaneiro. Contidos  e  estrutura: parte do tema 5 – 6 – 7 e 

parte do tema 8. 

Examen 2: data aproximada: 13 – 17 febreiro. Contidos  e estrutura: parte tema  8 – 9 – 10. 

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia xustificadas e sen xustificar, se a falta se 

producira na data de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou recuperación, este 

alumno soamente poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un xustificante da súa 

familia por causa de consideración grave. 

D.- RECUPERACIÓN: Un exame despois da avaliación. Será similar o xa indicado. A nota  fará 

media coas outras avaliacións. Tomarase a nota mais alta ( a da avaliación ou a da 

recuperación) para facer dita media.  

E.- 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. 

F.- ORGANIZACÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Na materia pendente de 1º curso Historia do Mundo Contemporáneo realizarase seguimento ao 

longo do curso. En cada avaliación realizarase unha proba escrita  correspondente á materia  

que o profesor /a determine para cada avaliación. Ademais o profesor entragará unhas 

actividades, que deberán ser entregadas antes de cada exame de avaliación. 

O exame puntuará o 70% da nota. Os traballos puntuarán o 30% da nota. 

No caso de non presentarse á proba o alumno/a terá a obriga de facer a proba final de maio con 

toda a materia. 

Non obstante, o profesor poderá levar a cabo outras formas de recuperación mediante as 

fórmulas que considere máis adecuadas ás características dos seus alumnos e as súas 

dificultades. 

Realizarase unha proba final con toda a materia pendente nas datas acordadas polo centro . A 

calificación final será a acadada en dita proba. 

H.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos 

que non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa 

aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo 

a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  



-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 

comentarios persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área 

impártese en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As 

exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes 

alumnos. 

I.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial 

que, con carácter informativo, faise aos alumnos de primeiro curso de Bacharelato. Esta proba 

servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar os 

primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do mesmo. 

Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios producidos 

ao longo dos séculos XIX e XX. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo 

a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e 

probas. 

Revisión periódica dos exercicios propostos.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de 

aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 

comentarios persoais e individuais. 

 

 

  



XEOGRAFÍA 
 

MATERIA : XEOGRAFÍA 

CURSO: 2º BACHARELATO    AVALIACIÓN: 2ª            ANO ACADÉMICO:2018 -2019 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 6: O espazo rural e as actividades do sector primario 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 

 CONTIDOS: Peso das actividades agropecuarias, forestais e pesqueiras no 

PIB.Poboación activa.Elementos que conforman as paisaxes 

agrarias..Estrutura da propiedade e tenencia da terra. Explotacións 

agrarias. Actividade pesqueira. Silvicultura: 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Describir as actividades agropecuarias e forestais, especificando as 

características de España. 

- Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas estruturas, 

establecendo as súas características. 

- Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terreo de labor, 

os bosques e o hábitat. 

- Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas características e os seus 

problemas. 

- Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo 

rural, silvícola ou pesqueiro, utilizando fontes dispoñibles en internet, en 

medios de comunicación social ou na bibliografía. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica as actividades agropecuarias e forestais. 

- Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades 

económicas. 

- Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios 

- . Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características 

das paisaxes agrarias españolas. 

- Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. 

- Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira 

española e galega. 

- Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros 



e identifica a súa orixe. 

- Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das 

actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a 

outros sectores de actividade. 

 

TEMA 7: As fontes de enerxía e o espazo industrial 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 

 CONTIDO : Proceso de industrialización español. Asfontes de enerxía en 

España. A industria. Poboación activa. Paisaxes industriais. Rexións 

industriais e eixes de desenvolvemento de España. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Analizar o proceso de industrialización español establecendo as 

características históricas que conducen á situación actual. 

- Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, e describir as súas 

consecuencias en España. 

- Coñecer os factores da industria en España. 

- Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada. 

- Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo 

industrial español e a influencia nel da política industrial europea, utilizando 

fontes en que estea dispoñible, tanto en internet, como na bibliografía ou 

nos medios de comunicación.bibliografía, ou medios de comunicación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da 

industria española. 

- Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da 

industrialización española. 

- Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da 

industria española nunha zona concreta ou dun sector concreto. 

- Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía 

e materias primas en España 

- Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais 

- Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento 

industrial. 

- Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas 

perspectivas de futuro. 

- Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas 

 

 



españolas. 

 

TEMA 8: O sector servizos 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11 días 

 CONTIDOS: Sector servizos. Sistema de transportes en España. 

Desenvolvemento comercial. Espazos turísticos. Outras actividades 

terciarias. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Analizar a terciarización da economía española establecendo as súas 

características e a influencia no produto interior bruto, e utilizar 

correctamente a terminoloxía do sector servizos. 

- Identificar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa 

distribución e o impacto no medio. 

- Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a articulación 

territorial que configura. 

- Describir o desenvolvemento comercial e a ocupación territorial que 

impón, e establecer as súas características. 

- Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas 

características e as desigualdades rexionais. 

- Identificar e comentar unha paisaxe transformado por unha importante 

zona turística. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

- Identifica as características do sector terciario español. 

- Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 

- Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes 

de España (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 

- Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector 

ten para articular o territorio. 

- Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 

comercial. 

- Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 

- Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 

turístico español. 

- Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial 

ou outras actividades do sector servizos. 

- Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na 



economía e no emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu 

impacto nunha paisaxe. 

 

B.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Materiais escritos:  Libro de texto: Xeografía de España. Editorial Anaya. 

Material suministrado pola editorial e de outras editoriais. Material variado de consulta, diccionario, 

biografías, informes estadísticos, artigos de prensa, Atlas xeográficos e históricos, etc. 

Material dixital: edición dixital  do libro e da editorial. 

Material gráfico: mapas murais, xeográficos, e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías, 

esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 

Material audiovisual: Proxeción e comentário de diversas obras s: vídeos, transparencias didácticas e 

diapositivas, documentais sobre temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados 

aspectos do currículo 

 Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio local ou levar 

en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

C.- AVALIACIÓN: 

A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, coa 

observación e  seguimento do alumno. 

Observación periódica do caderno. 

Actividades realizadas en clase ou na casa que o/a profesor/a recollerá para avaliar de maneira 

individualizada: exercicios, resumes, esquemas e mapas conceptuais 

Exposicións orais, traballos, informes..(realización dunha presentación oral, con soporte visual, por 

trimestre.) 

Traballos en grupo 

Os criterios de cualificación que se terán en conta, tanto nas avaliacións como na nota final da materia, 

serán os seguintes: 

1.- As probas escritas: EXAMES.  

Serán dúas por avaliación. Despois de cada avaliación haberá un exame de recuperación da materia vista.  

- Estrutura das probas escritas:  

Modelo de exame: según modelo de selectividade. A materia a  dar pona a universidade. En Galicia a 

CIGA nos indica as pautas da proba de selectividade a través da sus páxina Web. 

Constarán dunha parte teórica con cuestións para desenrolar que o alumno debe contestar a partir da 

información que figura no seu libro, de asimilación de términos xeográficos e vocabulario para ser definido 

e preguntas de relación e de razoamento.  



Constarán tamén dunha parte práctica referida a comentarios de textos, mapas, gráficos,  para analizar e 

comentar. 

Na cualificación das probas escritas valoraranse positivamente os seguintes conceptos: 

Adecuación pregunta-resposta, a estruturación lóxica dos contidos, a orde cronolóxica na exposición, 

presentación formal e corrección ortográfica, capacidade de síntese, a utilización correcta dos conceptos 

empregados,  o manexo e a precisión no vocabulario empregado, capacidade de definición, de 

argumentación e de razoamento, corrección na expresión escrita. 

2.- Elaboración de traballos e actividades: elaborados polo alumnado, tanto na aula como na casa. 

- Criterios de cualificación: 

* EXAMES: ata un 80% da nota. 

Valorase a presentación e a ausencia de faltas de ortografía. A mala presentación e faltas pode supoñer 

ata 1 punto de desconto na nota final. 

*TRABALLO: ata un 20% da nota. 

O traballo diario na clase e na casa (realización de actividades) 

Actitude : a asistencia continuada, atención e participación nas clases.Comportamento axeitado e boa 

actitude na aula. A elaboración de exercicios, monografías, traballos, comentarios, etc. 

Os resultados destes traballos se sumarán á media acadada nos dous parciais, sempre que superen a 

nota de cinco puntos. 

EXAME 1: Data aproximada:  8 – 15 xaneiro. Contidos:Tema 6 e parte do 7.   

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 un punto. 

 

EXAME 2:  Data aproximada 13 – 17 de febreiro. Contido:  Resto tema 7 e o tema 8. 

Estructura: igual ao primeiro exame 

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia xustificadas e sen xustificar, se a falta se producira 

na data de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou recuperación, este alumno soamente 

poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un xustificante da súa familia por causa de 

consideración grave. 

D.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. As probas serán realizadas sobre 10 

puntos. A proba será un exame consistente nos contidos mínimos da avaliación. A nota fará media co resto 

das avaliacións. Collerase a nota mais alta, a  da avaliación ou da recuperación. 

As recuperación faranse: 

- Mes de decembro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

- Mes de marzo: proba de recuperación da 2ª avaliación. 



- Mes de maio: proba de recuperación da 3ª avaliación e avaliación final. Esta proba final estará indicada 

para aqueles alumnos que non superarán algunha das avaliacións. 

E.- AVALIACIÓN FINAL  

O aprobado nunha avaliación non implica ter aprobadas as anteriores, dado que se trata de bloques de 

contidos diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios contidos, o alumno debe superar con 

cualificación de aprobado (con nota a partir de cinco puntos) polo menos cada unha delas; a cualificación 

final obterase da media ponderada de tódalas avaliacións.   

F.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de 

setembro para aqueles alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos e contidos 

previstos. 

 G.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓNE AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES 

En esta materia non hai alumnos pendentes. 

H. -MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos que non 

progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, manteñan a 

motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir 

os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final 

da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios 

persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área impártese en lingua 

galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na aula deberán 

de facer mención tamén á area de procedencia destes alumnos. 

I.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con 

carácter informativo, faise aos alumnos de 2º de Bacharelato. Esta proba servirá para unha primeira toma 

de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas 

(escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

-Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do mesmo. 



-Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios producidos ao longo 

dos séculos XIX e XX. 

-Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

-Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

-Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir 

os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final 

da clase, recreos...)  

-Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

-Revisión periódica dos exercicios propostos.  

-Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DA ARTE 
 

ASIGNATURA: HISTORIA DA ARTE  

 

CURSO: 2º BACH  2ª AVALIACIÓN:                                                ANO ACADÉMICO: 2018-2019 

A.-PROGRAMA 

 

Tema:6 

 

 

 

Arte Prerrománica española :Visigodo, Asturiano e do século X. 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 

CONTIDOS CIENTÍFICOS: Contexto histórico do prerrománico español Principais 

construccións da  arte visigoda, asturiana  e mozárabe. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos 

e culturais.  

- Saber describir e analizar os monumentos a estudiar.  

- Describir as características dos relevos visigodos. 

- Diferenciar as obras dos tres estilos nos  principais elementos  de planta e alzado.    

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 

- Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas manifestacións en España e en 

Galicia. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro da 

Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada (León), Santa 

Comba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense). 

 

Tema 7 A arte Islámica en Al-Andalus. 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 sesión. 

CONTIDOS CIENTÍFICOS: 1.Contexto histórico. 2. A Mesquita de Córdoba. 3.A  Alhambra de 

Granada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Saber explicar os condicionantes culturais e relixiosos da  arte islámica. 



- Analizar as partes e  funcións da mesquita distinguindo etapas, comitentes e elementos 

formais.  

- Saber explicar a Alhambra como obra de madurez da arte islámica coas suas aportacións 

formais e estéticas.  

-  Recoñecer a Mesquita de Córdoba e a Alhambra. 

- Vocabulario.  

-  Saber describir o conxunto o as partes desos edificios, analizando con rigor os aspectos 

formais. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica as características esenciais da arte islámica e a súa evolución no tempo a partir de 

fontes históricas ou historiográficas. 

- Explica as características esenciais da arte musulmana a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

TEMA8: A creación dun estilo europeo: O Románico 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 sesións 

CONTIDOS CIENTÍFICOS: 

 

- A arquitectura do  Camiño: A Catedral de Santiago.  

- A Portada románica: O conxunto de Platerías.  

-O  Pórtico da Gloria e a obra do mestre Mateo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Saber explicar o contexto histórico europeo nas suas características políticas, sociais, 

económicas e relixiosas e a  sua influencia no  románico. 

- Analizar todo- los elementos de planta e alzado da igrexa de peregrinación.  

- Analizar comitentes e autores da catedral de Santiago e estudiar a planta e o alzado. 

- Identificar os principais temas iconográficos das portadas e a  sua localización. Recoñecer as 

grandes características formais da escultura monumental. 

 - Saber explicar a excepcional importancia do  Mestre Mateo. 

 - Describir o Pórtico da Gloria resaltando as novedades formais e iconográficas e  a influencia 

exercida. 

 - Recoñecer a arquitectura da catedral de Santiago, a fachada de Platerías  e o Pórtico da 



Gloria. San Isidoro de León: arquitectura, portadas e pinturas do Panteón. 

- Manexar vocabulario. 

- Saber facer análise formal de toda-las partes da igrexa románica. 

- Explicar a iconografía e a simboloxía das obras. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Describe as características xerais da arte románica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

- Describe as características e as función das igrexas e dos mosteiros na arte románica. 

- Explica as características da escultura e a pintura románicas, con especial referencia á 

iconografía. 

- Identifica, analiza e comenta as esculturas románicas do Xuízo Final no tímpano de Santa Fe 

de Conques (Francia). 

 

TEMA 9: A ARTE GÓTICA  

   

 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 

 

CONTIDOS: 

- Achega do Gótico: expresión dunha cultura urbana. A catedral e a arquitectura civil. 

Modalidades - escultóricas. Pintura italiana e flamenga, orixe da pintura moderna. 

- Función social da arte gótica. 

- Comentario de obras de arte gótica. 

- O peculiar desenvolvemento artístico da Península Ibérica. Arte hispanomusulmá. O 

Románico no Camiño de Santiago. O Gótico e a súa longa duración. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte gótica, 

en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte gótica, especificando o papel desempeñado por clientes e 

artistas, e as relacións entre eles. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte gótica, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

románica e gótica española e hispano-musulmá, relacionando cada un dos seus estilos cos 

 



seus respectivos contextos históricos e culturais. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 - Describe as características xerais da arte gótica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

- Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica os cambios 

introducidos respecto á románica. 

- Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica as súas diferenzas 

tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. 

- Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano respecto á 

pintura románica e bizantina. 

- Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas obras dos seus 

principais representantes. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental 

da catedral de Reims, interior da planta superior da Sainte Chapelle de París. 

- Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a Visitación da catedral de Reims. 

- Explica as características e evolución da arte románica e gótica en España 

 

 

Tema:10 Renacemento. 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 clases,. 

CONTIDOS: 

-Roma como centro artístico. Os Papas como mecenas. 2. Leonardo da Vinci: concepción da 

arte e sfumato.  3. Bramante e a arquitectura do “cinquecento”. 4.O clasicismo puro de Rafael 

5. Recoñecer: Leonardo: a virxe das Rochas, a Gioconda. Bramante: S. Pietro in Motorio. 

Rafael: a virxe do xílgaro, a Escola de Atenas. 

 

B. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Analizar a importancia dos Papas no desenvolvemento da arte deste período  e coñecer os  

seus principais proxectos. 2. Saber explicar a personalidade e as características das obras de 

Leonardo diferenciándolo de Botticelli. 3. Comprender os novos plantexamentos da 

arquitectura de Bramante. 4. Valorar a perfección das obras de Rafael. 5. Recoñecer: 

Leonardo: a virxe das  Rochas, a Gioconda. Bramante: S. Pietro in Montorio. Rafael: a virxe do 

xílgaro, a Escola de Atenas. 

 



ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica as características esenciais do Renacemento italiano e a súa periodización a partir de 

fontes históricas ou historiográficas. 

- Especifica as características da arquitectura renacentista italiana e explica a súa evolución, 

desde o Quattrocento ao manierismo. 

- Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica a súa evolución, 

desde o Quattrocento ao manierismo. 

 -  

Especifica as características da pintura renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o 

Quattrocento ao manierismo. 

 

Tema: 11     Desenvolvementos artísticos no  Cinquecento 

                   

                    DURACIÓN APROXIMADA: 5 clases 

                          

 CONTIDOS: 

                   - Miguel Anxo arquitecto, escultor e pintor. 

                   - A escola veneciana: Tiziano. 

 

Analizar a personalidade dun artista excepcional como M. Ánxo. 2.Coñecer a sua aportación 
como arquitecto en S. Pedro do Vaticano. 3. M. Ánxo escultor: Distinguir  a perfección do 
clasicismo e as formas manieristas. 4. Comprender os aspectos iconográficos e formais das 
obras pictóricas máis importantes. 5. Aprender as características da escola veneciana. 6. Saber 
analizar a importancia da cor e a luz en Tiziano. 7. Recoñecer: M. Ánxo: Testeiro e cúpula de S. 
Pedro do Vaticano, David, Moisés, Piedade Rondanini, Creación de Adán da bóveda da capela 
Sixtina, Xuicio Final  do testeiro da capela Sixtina. Tiziano: Amor sacro e amor profano, Retrato 
de Carlos V a cabalo 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
 

                    - Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os artistas máis  
representativos.   

 - Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e as novas reivindicacións dos     

artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do seu labor.      

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Renacemento italiano: 

cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en Florencia e de 

Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María 

Novella e do pazo Rucellai, ambos en Florencia e de Alberti; templo de San Pietro in Montorio 

en Roma, de Bramante; cúpula e proxecto de planta de San Pedro do Vaticano, de 

Michelangelo; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) 

en Vicenza, de Palladio.    



- Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Renacemento italiano: primeiro panel 

da "Porta do Paraíso" (da creación do mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiberti; 

"Gattamelata", de Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas mediceas, 

de Michelangelo; "O rapto das sabinas", de Giambologna. 

- . Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Renacemento italiano: "O tributo da 

moeda" e A "Trindade", de Masaccio; "Anunciación" do Convento de San Marcos en Florencia, 

de Fra Angelico; "Madonna do Duque de Urbino", de Piero della Francesca; "A Virxe das 

rochas", "A última cea" e "A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de Atenas" de Rafael; 

a bóveda e o "Xuízo Final" da Capela Sixtina, de Michelangelo; "A tempestade", de Giorgione; 

"Venus de Urbino" e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano; " 

 
 

                 C.- AVALIACIÓN  
 

INSTRUMENTOS: DE CONTROL: Igual que no 1º trimestre  
 
EXAMES: A mala presentación e faltas de ortografía poden supoñer ata  1 punto menos. 
 
EXAME 1: 
 
DATA APROXIMADA :8 - 15 de xaneiro 
 
 CONTIDOS  E ESTRUCTURA: Temas : 6 - 7 - 8 inclusive. Axustarase o máis posible á   
estructura da proba de selectividade. 
  
EXAME 2: 
 
DATA APROXIMADA 11 – 15  de febreiro 
 
CONTIDOS  E ESTRUCTURA:  temas: 9 - 10 - 11 inclusive. 

                 

Os exames seguen  o modelo da selectividade: a diferencia con esta radica en que non se da a         

posibilidade de elexir un bloque. Sólo presentamos unha opción e esa é a que hai que contestar. 

  
-Dúas  imaxes a comentar;  con unha valoración total de 4 puntos cada unha. Repartidos da 
seguinte forma: 
  
    1.-Identificación da obra, estilo, autor, cronoloxía: 1 punto. 
      
 2. -Contexto histórico-artístico: 1 punto. 
  
Por contexto histórico –artístico enténdese dar unha panorámica histórica que xustifique e 
explique as características da obra e o movemento ó que pertence. Esa visión contextual 
require dunha redacción precisa onde deben ir conxuntados aspectos históricos con 
consecuencias artísticas e de pensamento intelectual, do momento en cuestión. Non pode 
converterse nun departamento estanco, desconexionado da arte, de acontecementos 
históricos. 
 
 3.-Análise da obra: 2 puntos. Nesta parte requísese unha análise da obra, dunha forma 
profunda e non limitándose a ser unha descripción máis ou menos pormenorizada dunha 
imaxe. Nesta análise o alumn@ debe demostrar os seus coñecementos: da obra, do  estilo ó 
que pertence, autor e outras obras deste ou outros que incorporen aspectos interesantes o 



comentario. A nota do ejercicio está en función da solvencia argumental, da aportación de 
datos contextualizados e da utilización do vocabulario artístico adecuado. 
 
 -Vocabulario: 2 puntos. 4 conceptos a contestar. Cada  un ten un valor de 0,50 puntos. Total 
Se trata de definir de forma breve e completa un concepto artístico. A definición non debe 
incluir o concepto que se pregunta. Debe utilizar o vocabulario artístico axeitado. Non 
sobrepasar 6 liñas. 
 
CONTIDOS  E ESTRUCTURA:   Especificar a materia que entra e o tipo  de exame                 

10% comentarios entregados e exposicións na aula.               

Traballo diario:    10 %  Exames…….: 90 %    Coñecementos: 90% da nota final     Actitudes: 

10% da nota final.              Mediante un examen : Data aproximada: 10-14 de decembro.     Sen 

exame  Describir o sistema de recuperación:  modelo idéntico os dous realizados durante o 

trimestre. A nota final será o resultado da media obtida nas tres avaliacións. Se a nota é 

aprobado pasa a ser a da avaliación e fará media coas restantes avaliacións. Se é suspenso, 

farase a media coa nota da avaliación. Se é non  presentado a nota da recuperaciòn será 0. 

Este contará a efectos de realizar a media do curso.    

RECUPERACIÓN: Un exame despois da avaliación. Será similar o xa indicado. Se a nota é 

aprobado pasa a ser a da avaliación e fará media coas restantesavaliacións. Se é suspenso, 

farase a media coa nota da avaliación. Se é non  

presentado a nota da recuperaciòn será 0. Este contará a efectos de realizar a media do curso 

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. A nota final será o resultado da media 

obtida nas tres avaliacións. 

Se a nota é aprobado pasa a ser a da avaliación e fará media coas restantes 

avaliacións. Se é suspenso, farase a media coa nota da avaliación. Se é non  

presentado a nota da recuperaciòn será 0. Este contará a efectos de realizar a media do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE GALICIA 
 

MATERIA : PARTRIMONIO CULTURAL E ARTÍSTICO DE GALICIA 

 

CURSO: 2º BACHARELATO                             AVALIACIÓN: 2ª          ANO ACADÉMICO: 2018 - 2019 

A.-PROGRAMA 

Tema:3 A Idade Media: O Románico. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 1. CONTIDOS  : Arte prerrománica. Achega cristiá á arquitectura e á iconografía. Suevos 

e visigodos. Séculos IX e X. Configuración e desenvolvemento da arte románica. Igrexas e 

mosteiros. Iconografía románica. Primeiro románico. Románico pleno: Catedral de Santiago. O 

Románico no Camiño de Santiago. Tardorrománico. Arquitectura do Císter. Función social da 

arte románica. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte prerrománica en Galicia, aplicando 

un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

románica en Galicia, en relación cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

- Analizar, comentar e clasificar obras significativas do primeiro Románico en Galicia, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da Catedral de 

Santiago e a importancia do Camiño, en relación co seu respectivo contexto histórico e 

cultural. 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais do Románico 

de transición, en relación co seu respectivo contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de clientes/as e artistas, e 

as súas relacións. 

- Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte románica en Galicia, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica a evolución da escultura paleocristiá. 

- Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, con especial referencia á 

iconografía. 

- Describe as características xerais das primeiras manifestacións artísticas do prerrománico en 



Galicia: mosteiro de San Pedro de Rocas e a Lauda de Modesa (Rebordáns). 

- . Describe as características xerais da arquitectura visigótica en Galicia: Santa Comba de 

Bande. 

- Identifica, analiza e clasifica razoadamente no seu estilo as seguinte obras: San Xes de 

Francelos, Santa Eufemia de Ambía, Santa María do Cebreiro, Santo Antolín de Toques, 

Santa María de Mixós, Santa Comba de Bande e a capela de San Miguel de Celanova. 

- . Describe as características e a función das igrexas e dos mosteiros na arte románica en 

Galicia a través dos mosteiros da Ribeira Sacra: Santo Estevo de Ribas de Sil, Santa Cristina 

de Ribas de Sil e Santa María de Ferreira de Pantón. 

-  Relaciona o Camiño de Santiago e a súa importancia relixiosa coa aplicación da arte 

románica. 

- Describe as características xerais da arquitectura no tardorrománico ou protogótico en 

Galicia a través das seguintes obras: San Lourenzo de Carboeiro, mosteiro de Santa María de 

Oseira e mosteiro de Santa María de Armenteira. 

Tema: 4 A arte Gótica. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións. 

 CONTIDOS:   

- Achega da arte gótica, expresión dunha cultura urbana. Catedral e arquitectura civil. 

Modalidades na escultura. Orixe da pintura moderna. 

- Función social da arte gótica. 

- Comentario de obras de arte: arte gótica en Galicia. 

- Traballo de investigación en patrimonio histórico e cultural de Galicia. 

- Conservación do patrimonio: arte na Idade Media en Galicia. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-  Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte gótica, 

en relación cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

- Explicar a función social da arte gótica en Galicia, especificando o papel de clientes/as e 

artistas, e as súas relacións. 

-  Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte gótica 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. 

- . Respectar as creacións artísticas da arte na Idade Media en Galicia, 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: 

- Describe as características xerais da arte gótica en Galicia a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

- Describe as características e a evolución da arquitectura gótica en Galicia e especifica os 

cambios introducidos respecto á románica. 

- Especifica as relacións entre artistas e clientes/as da arte gótica. 

-  . Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura gótica nas ordes 

mendicantes: San Domingos de Bonaval, San Domingos de Pontevedra e San Francisco de 

Betanzos. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura gótica: pórtico da catedral de 

Tui, porta do Colexio de San Xerome e sepulcro de Fernán Peres de Andrade "O Boo". 

- Realiza un traballo de investigación sobre os mosteiros románicos situados na Ribeira Sacra. 

- . Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento iconográfico e significado do Pórtico 

da Gloria. 

 

TEMA 5: Idade Moderna.O Renacemento. 

  DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións. 

 CONTIDOS: 

- Renacemento. Patróns e artistas. Iconografía na arquitectura do século XVI. Orixe e 

desenvolvemento da nova linguaxe en arquitectura, escultura e pintura. 

- Función social da arte renacentista en Galicia. 

- Comenta Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte do Renacemento, en relación cos seus respectivos contextos históricos e culturais.rio de 

obras de arte: arte do renacemento en Galicia. 

- Explicar a función social da arte do Renacemento, especificando o papel desempeñado por 

clientes/as e artistas, e as súas relacións. 

- . Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte renacentista en Galicia, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica as características esenciais do Renacemento en Galicia e a súa periodización a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. 

- Especifica as características da arquitectura renacentista galega e explica a súa evolución. 

- Especifica as características da escultura renacentista galega e explica a súa evolución. 

- Especifica as relacións entre artistas e clientes/as da arte do Renacemento en Galicia. 



- . Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura renacentista en Galicia: 

colexio de Nosa Señora da Antiga de Monforte, mosteiro de Santa María de Montederramo, 

Hospital Real de Santiago e Pazo de Fonseca. 

- Especifica as características da escultura renacentista galega e explica a súa evolución. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura renacentista en Galicia: 

colexio de Nosa Señora da Antiga de Monforte, mosteiro de Santa María de Montederramo, 

Hospital Real de Santiago e Pazo de Fonseca. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura renacentista en Galicia: 

estatuas da fachada do mosteiro de San Martiño Pinario e retablo da igrexa de Santa María 

de Castro Caldelas. 

TEMA 6: O BARROCO. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións. 

 CONTIDOS:  

- Unidade e diversidade do Barroco. Linguaxe artística ao servizo do poder civil e 

eclesiástico. Barroco compostelán. Urbanismo barroco. Igrexas e pazos. Principais 

tendencias. 

- Función social da arte do Barroco en Galicia. 

- Comentario de obras de arte: arte do Barroco en Galicia. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte do 

Barroco, en relación cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

- Explicar a función social da arte do Barroco en Galicia, especificando o papel 

desempeñado por clientes/as e artistas, e as súas relacións. 

- Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte do Barroco en Galicia, aplicando 

un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

-  Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e a renacentista 

- Especifica as características da arquitectura barroca galega e explica a súa evolución. 

- . Especifica as características da escultura barroca galega e explica a súa evolución. 

- Especifica as características da pintura barroca galega a través da obra de García de 

Bouzas. 

- Describe o papel desenvolto pola igrexa e a baixa nobreza ou fidalguía na arte do Barroco 

en Galicia.  

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura barroca relixiosa en 

Galicia: obras de Domingo de Andrade, Fernando de Casas, Simón Rodríguez, Clemente F. 

Sarela, Pedro de Monteagudo (mosteiros de San Xoán de Poio e Sobrado dos Monxes) e 



Lucas Ferro Caaveiro. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura barroca civil en Galicia: 

pazos rurais e pazos de Fefiñáns, de Oca e de Santa Cruz de Ribadulla. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura barroca en Galicia: obras de 

Francisco de Moure, Gregorio Fernández, Mateo de Prado e Xosé Gambino. 

 B.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Materiais escritos:  Non hai libro de texto.  
O material será aportado pola profesora e empregarase todo o material editado polo 
Proxectoterra. Ademáis: 
Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, 
planos, fotografías, esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 
Material audiovisual: Proxeción e comentário de diversas obras cinematográficas: vídeos,, 
transparencias didácticas e diapositivas, documentais e/ou filmes sobre determinados períodos 
históricos ou temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados aspectos do 
currículo. 
 Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  
- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio 
local ou levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 
 
C .-AVALIACIÓN 
 
INSTRUMENTOS: 
 
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 segunda avaliación constará de  de catro  partes referentes a cada un dos  dous temas 

propostos: Románico , Gótico, Renacemento e Barroco. 

                   DATA  APROXIMADA    8 - 15 xaneiro. e 13 – 17  febreiro para as probas a entregar. 

D.- RECUPERACIÓN:   
Podera facerse en caso de non asistencia xustificada a clase . 
Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. Un exame despois da 
avaliación. Será similar o xa indicado.As probas serán realizadas sobre 10 puntos e será un 
exame consistente nos contidos mínimos da avaliación. A nota fará media co resto das 
avaliacións. Collerase a nota mais alta, a  da avaliación ou da recuperación. 
 
E.- AVALIACIÓN FINAL: Será a media das tres avaliacions. 

 
F.- ORGANIZACÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
Nesta materia non hai materia pendente. 
         
 H.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos 



que non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa 
aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 
-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 
-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  
-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, 
volvendo a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando 
explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  
-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  
-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 
comentarios persoais e individuais  
Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área 
impártese en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As 
exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÍSICA 

 

MATERIA: FÍSICA 

CURSO: 2ºBACH AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO: 18-19 
 
 

MATERIA: FÍSICA 

TEMA 1.  INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (II) 

TEMPO ESTIMADO: 6 semanas 

 

CONTIDOS 

 

1. Campo magnético. 

2. Efecto dos campos magnéticos sobrecargas en movemento. 

3. Campo creado por distintos elementos decorrente. 

4. Campo magnético. 

5. Efecto dos campos magnéticos sobrecargas en movemento. 

6. O campo magnético como campo non conservativo. 

7. Indución electromagnética. 

8. Forza magnética entre condutores paralelos. 

9. Lei de Ampère. 

10. Fluxo magnético. 

11. Leis de Faraday-Henry e Lenz. 

12. Forza electromotriz. Xerador de corrente alterna: elementos. 

13. Corrente alterna: magnitudes que a caracterizan. 



• CAMPO MAGNÉTICO 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 Describe o movemento  que  realiza unha  carga  cando  penetra  nunha 

rexión  onde  existe  un  campo magnético  e  analiza   casos   prácticos 

concretos, como os espectrómetros de masas e  os  aceleradores  de 

partículas. 

 Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos 

e describe as liñas do campo magnético que crea una corrente eléctrica 

rectilínea. 

 Calcula o raio da  órbita  que  describe  unha  partícula  cargada  cando 

penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido 

aplicando a forza de Lorentz. 

 Utiliza  aplicación  virtuais  interactivas  para  comprender  o  funcionamento 

dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga cando se move no seu 

interior. 

 Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o campo 

eléctrico para que unha partícula cargada se  mova  con movemento 

rectilíneo uniforme aplicando a lei fundamental da dinámica e a lei de  Lorentz. 

 Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de vista 

enerxético, tendo en conta os conceptos de forza central e campo 

conservativo. 

 Establece,  nun  punto  dado  do  espazo,  o  campo  magnético  resultante 

debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes 

eléctricas. 

 Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un conxunto  

de espiras. 

 Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores paralelos, 
segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama 

correspondente. 

 Xustifica a definición de ampere a partir da  forza  que  se  establece  entre 

dous condutores  rectilíneos e paralelos. 
 Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando 

a lei de Ampère e exprésao en unidades do Sistema Internacional. 

ORIENTACIÓNS 
O alumnado deberá ser competente para dar resposta a cuestións relacionadas 

cos seguintes contidos: 

 Efecto dun campo magnético sobre unha carga eléctrica e sobre un 

fío de corrente. 

  Movemento  de    partículas cargadas en campos eléctricos e 
magnéticos. Selector de velocidades. 

 Funcionamento dun espectrómetro de masas e dun ciclotrón. 

 Diferenzas e analoxías entre o campo eléctrico e o campo magnético. 

 Fontes de campo magnético: carga en movemento, corrente 

rectilínea, espira de  corrente e solenoide. 

 O  magnetismo nun imán permanente.  Fundamentos e aplicacións 



 

 básicas do magnetismo na materia. 
 Representación dos campos magnéticos. 

 Forzas entre correntes paralelas. Definición de ampere. 

 Carácter non conservativo do campo magnético. Lei de Ampère. 

A resolución de problemas incluirá: 

 A aplicación da lei de Lorentz  en diferentes situacións-problema. 
 A determinación do efecto dun campo magnético sobre un fío 

de corrente. 

 A análise do movemento de partículas cargadas no seo de campos 

eléctricos e magnéticos e a súa aplicación ao selector de 

velocidades. 

 O cálculo do campo magnético creado por correntes rectilíneas 

paralelas. 

 A determinación da forza entre correntes paralelas. 
Polo que respecta ao apartado de actividades prácticas,  as  cuestións  terán  relación 

coa experiencia de Oersted e a observación de campos magnéticos  producidos  por 

imáns permanentes e correntes eléctricas, desde una perspectiva procedemental e 

cualitativa. 

Así mesmo, estudarase cuantitativamente o funcionamento dun ciclotrón mediante 
unha aplicación virtual. 

 

• INDUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 Establece o fluxo magnético que a través dunha espira que se atopa 

no seo dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema 

Internacional. 

 Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima o sentido da 

corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

 Emprega aplicacións  virtuais  interactivas para  reproducir  as   experiencias 

de Faraday  e Henry  e  deduce experimentalmente  as  leis  de  Faraday  e Lenz. 

 Demostra o carácter periódico  da corrente  alterna  nun  alternador a partir  

da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do 

tempo. 

 Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta 
as leis da indución. 

ORIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para dar resposta a cuestións relacionadas 

cos seguintes contidos: 

 Forza electromotriz inducida: lei de Faraday e lei de Lenz. 
 Aplicacións da indución electromagnética: produción de correntes 

eléctricas. 

 Carácter periódico da corrente alterna: representación 

gráfica. A resolución de problemas incluirá: 

 A aplicación da lei de Faraday-Lenz á análise de correntes inducidas e 

a determinación das magnitudes implicadas. 

 A determinación da forza electromotriz de  movemento. 

Polo que respecta ao apartado de actividades prácticas, as cuestións terán 
relación coas experiencias de Faraday e Henry e cos fundamentos da produción de 



corrente alterna, desde unha perspectiva procedemental e cualitativa. 



TEMA 2. ONDAS 

 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS 

 

CONTIDOS. 

 

1. Ecuación das ondas harmónicas.. 

2. Clasificación das ondas. 

3. Magnitudes que caracterizan as ondas. 

4. Ondas transversais nunha corda. 

5. Enerxía e intensidade. 

6. Principio de Huygens. 
7. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión e refracción. 

8. Principio de Huygens. 

9. Leis de Snell. 

10. Índice de refracción. 

11. Principio de Huygens. 

12. Índice de refracción. 

13. Ondas lonxitudinais. 

14. O son. 

15. Efecto Doppler. 

16. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 

17. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 

18. Contaminación acústica. 

19. Aplicacións tecnolóxicas do son. 

20. Ondas electromagnéticas. 

21. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas. 

22. Dispersión. A cor. 

23. Espectro electromagnético. 

24. Aplicacións das ondas electromagnéticas no espectro non visible. 

25. Transmisión da comunicación. 



BLOQUE 4. ONDAS  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 Determina a velocidade de propagación dunha onda e ade vibración 

das partículas que a forman, interpretando ambos  os resultados. 

 Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da propagación. 

 Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. 
 Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa 

expresión matemática. 

 Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda 

harmónica transversal dadas as súas magnitudes características. 

 Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade 

con respecto á posición e ao tempo. 

 Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. 

 Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco 

emisor, empregando a ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

 Explica a propagación das ondas utilizando o Principio de Huygens. 
 Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir 

do Principio de Huygens. 

 Experimenta e xustifica, aplicando a lei de Snell, o comportamento da 

luz ao cambiar de medio, coñecidos os índices de refracción. 

 Obtén o índice 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 decibelios e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos. 

 Relaciona a velocidade de propagación do son coas características 

do medio en que se propaga. 

 Analiza a intensidade das fontes do son da vida cotiá e clasifícaas como 

contaminantes e non contaminantes. 

 Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras, 

como a ecografía, o radar, o sonar, etc. 

 Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa 

frecuencia, lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro. 

 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 da súa enerxía. 

 Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, 

principalmente infravermella, ultravioleta e microondas. 

 Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en 
casos prácticos sinxelos. 
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ORIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para dar resposta a cuestións relacionadas 

cos seguintes contidos: 

 Características do movemento ondulatorio e clasificación dos 

diferentes tipos de ondas en función de distintos criterios. 

 Comparación dos distintos fenómenos ondulatorios da vida cotiá e 

clasificación de acordo con criterios antes indicados. 

 Ecuación da onda a partir das magnitudes ondulatorias e 

xustificación da dobre periodicidade espazo-temporal. 

 Magnitudes que aparecen na ecuación da onda harmónica, así como 

                                                             as relacións entre elas. 

 Relación  entre  os  conceptos de  intensidade  e  enerxía  do movemento 

ondulatorio  e  explicación  da  atenuación  e  absorción das ondas. 

 Xustificación dos fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 

interferencia de ondas, resonancia e polarización. 

 Determinación das condicións espazo-temporais para a produción de 

interferencias construtivas e  destrutivas. 

 Obtención dos parámetros das ondas que xeran unha onda 

estacionaria, así como dos puntos nodais e máximos. 

 Aplicación das leis da reflexión e  refracción  á  determinación  de ángulos  e  

índices  de refracción   en superficies   de   separación simples e múltiples. 

 Explicación e recoñecemento do efecto Doppler en diferentes 

situacións. 

 Diferenciación entre o nivel de intensidade sonora e a intensidade 
do son. 

 Clasificación das ondas electromagnéticas en función da súa lonxitude 

de onda e enerxía. 

 Aplicacións tecnolóxicas das ondas.  A 

resolución de problemas incluirá: 

 A determinación da ecuación dunha onda harmónica do tipo 
                                                                                                                                    𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴· 𝑠en(𝑘𝑥∓ 𝜔𝑡 + 𝜑0), ou semellante, a partir  das                   

súas magnitudes características. 

 A análise das variables da ecuación dunha onda harmónica para 

determinaras súas magnitudes características. 

 O cálculo da enerxía mecánica dunha onda a partir da súa amplitude 

e frecuencia. 

 O cálculo da intensidade dunha  onda  a  certa  distancia  do  foco emisor,  

empregando a  ecuación  que  relaciona   ambas   as magnitudes. 

 

 

 A determinación da intensidade acústica en decibelios producida 

por unha ou varias fontes sonoras. 

 A aplicación do efecto Doppler en ondas sonoras. 
 A aplicación das leis da reflexión e refracción á determinación de ángulos  e  

índices  de refracción   en superficies   de   separación simples e múltiples. 
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 O cálculo da enerxía dunha onda electromagnética coñecidas a súa 
 

 
frecuencia, lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro. 

 

Polo  que  respecta  ao  apartado  de actividades  prácticas,  as   cuestións   terán  

relación con experiencias de polarización, desde una perspectiva procedemental e 

cualitativa. 

Por outra banda, haberá cuestións relativas a experiencias que permitan tanto a 
análise procedemental e cualitativa como a aplicación cuantitativa de ferramentas 

 

 básicas de procesamento de datos: 
 Determinación de índices de refracción e ángulo límite. 
 Aplicación do fenómeno da difracción para a determinación do 

grosor dunha mostra filiforme. 
 

 

B.-AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS: 
 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO Terase en conta o traballo diario, saídas ao encerado 

para resolver problemas, solucións e respostas a cuestións 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 16 e 23 de xaneiro aproximadamente 

DATA 2º EXAME: entre o 12 e o 19 de febreiro 

 

 

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 nota de avaliación a partires dunha nota 

media de 4,25 para redondeo da nota. 

 

. 
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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, senón a superan, terán un exame final de toda a 

materia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA 
 

MATERIA: QUÍMICA 
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CURSO: 2º BACH AVALIACIÓN: 2ª ANO ACADÉMICO: 18-19 

TEMA 1. Bloque 3. Reaccións químicas(I) 

TEMPO ESTIMADO: SEGUNDA AVALIACIÓN 

CONTIDOS. 

1. Concepto de velocidade de reacción. 

2. Teoría de colisións e do estado de transición. 
3. Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas. 
4. Utilización de catalizadores en procesos industriais. 
5. Mecanismos de reacción. 
6. Equilibrio químico. Lei de acción de masas. 
7. Constante de equilibrio: formas de expresala. 
8. Equilibrios con gases. 
9. Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación. 
10. Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. 
11. Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas. 
12. Utilización de catalizadores en procesos industriais. 
13. Aplicacións e importancia do equilibrio químico en procesos industriais e en situacións da vida 

cotiá. 
14. Concepto de ácido-base. 

15. Teoría de Brönsted-Lowry. 
16. Forza relativa dos ácidos e bases; grao de ionización. 
17. Equilibrio iónico da auga. 
18. Concepto de pH. Importancia  do pH a nivel  biolóxico. 
19. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras de pH. 
20. Equilibrio ácido-base 
21. Volumetrías de neutralización ácido-base. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría das colisións e do estado de transición 

utilizando o concepto de enerxía de activación. 

2. Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos, a temperatura e a presenza de 

catalizadores modifican a velocidade de reacción. 

3. Coñecer que a velocidade dunha reacción química depende da etapa limítante segundo o seu 

mecanismo de reacción establecido. 

4. Aplicar o concepto de equilibrio químico para predicir a evolución dun sistema. 

5. Expresar matematicamente a constante de equilibrio dun proceso no que interveñen gases, en función 

da concentración e das presións parciais. 

6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, interpretando o seu significado, e resolver 
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problemas de equilibrios homoxéneos en reaccións gasosas. 

7. Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos, con especial atención aos de disolución- 

precipitación. 

8. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos de reaccións tendo en conta o efecto da 

temperatura, a presión, o volume e a concentración das substancias presentes, predicindo a evolución 

do sistema. 

9. Valorar a importancia do principio de Le Chatelier en diversos procesos industriais. 

10. Explicar como varía a solubilidade dun sal polo efecto dun ión común. 

11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden actuar como ácidos ou bases. 

12. Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos e bases. 

13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunha delas, así como as súas aplicacións 

prácticas. 

14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. 

15. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios para levar a cabo unha reacción de 

neutralización ou volumetría ácido-base. 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

1. Predía influencia dos factores quemodifican avelocidade dunha reacción. 

2. Explicao funcionamento dos catalizadores en relación con procesos industriais e acatálise encimática, 

analizando asúarepercusión no medioe nasaúde. 

3. Deduce o proceso de control da velocidade dunhareacción químicaidentificando aetapalimitante 

correspondente ao seu mecanismodereacción. 

4.. Interpretao valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de equilibrio, prevendo a 

evolución dunhareacción paraalcanzaro equilibrio. 

5. Comproba e interpretaexperiencias de laboratorio ondese poñen de manifesto os factores que inflúen no 

desprazamento do equilibrio químico, enequilibrios homoxéneose heteroxéneos. 

6. Acha o valordas constantes de equilibrio, Kce Kp, para un equilibrio en diferentes situacións de presión, volume 

ouconcentración. 

7. Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias presentes nun equilibrio químico empregando 

a lei de acción de masas, e deduce como evoluciona o equilibrio ao variara cantidade de produto oureactivo. 

8. Utiliza o grao de disociación aplicándooao cálculo de concentraciónse constantes de equilibrio Kce Kp. 

9. Relacionaasolubilidade e o produto de solubilidadeaplicando a lei de Guldberg e Waage en equilibrios 

heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao experimentalmentecomo método de separación e identificación de mesturas 

de sales disolvidos. 

10. Aplicao principio de Le Chatelier paraprediciraevolución dun sistema en equilibrio ao modificara temperatura, 
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apresión, o volume ou a concentración que o definen, utilizando como exemplo aobtención industrial doamoníaco. 

11. Analizaos factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades de reacción e naevolución dos 

equilibrios paraoptimizaraobtención de compostos de interese industrial, como porexemplo o amoníaco. 

12. Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modificaao engadirun ión común, e verifícao 

experimentalmentenalgúns casosconcretos. 

13. Xustificao comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a teoríade Brönsted -Lowry dos pares de 
ácido-baseconxugados. 

14. Identificao carácterácido, básico ou neutro, e a fortalezaácido-basede distintas disolucións segundo o tipo de 

composto disolvidonelas, e determina teoricamentee experimentalmenteo valordo pHdestas. 

15. Describe o procedemento pararealizarunhavolumetríaácido-base dunhadisolución de concentración 

descoñecida, realizando os cálculos necesarios. 

16. Predío comportamento ácido-base dun sal disolvido en augaaplicando o concepto de hidrólise, e escribe os 

procesosintermediose os equilibrios queteñen lugar. 

17. Determinaaconcentración dun ácido ou unhabase valorándoacon outra de concentración coñecida, 

establecendo o punto de equivalenciadaneutralización medianteo emprego de indicadores ácido -base (faino no 

laboratorio no casode ácidose bases fortes). 

 

B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DO TRABAJO DIARIO Terase en conta o traballo diario, saídas ao encerado 

para resolverproblemas, solucións e respostas acuestións, prácticas de laboratorio. 

EXAMES 

Faranse dous exames poravaliación. O primeiro contaráun 40% e o segundo un 60%, dado que neste 

exame entraráa materiado primeiro. Parapoderfacermediaé necesario terunhamínima notade 2 en cada 

exame 

DATA 1º EXAME: Entre o 16 e o 23 de xaneiro DATA 2º 

EXAME: Entre o 12 e o 19 de febreiro CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

A nota da avaliación seráesamediaponderadados exames. O traballo diario, problemas feitos nacasa, 

saídas ao encerado, prácticas de laboratorio terase en contana nota de avaliación a partires dunhanota 

mediade 4,25 para redondeo danota. 

RECUPERACIÓN: Mediante un exame : 

Data aproximada: Despois de cadaavaliación. Entrarátoda a materiada 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, senón a superan, terán un exame final de 

todaa materia. 
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BIOLOXÍA 
ASIGNATURA: BIOLOXIA 

CURSO: 2º BACHARELATO             AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:18-19 

A. PROGRAMA 

 

TEMA 1: Os orgánulos celulares (I) 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª e 4.ª semanas de xaneiro. 

 CONTIDOS:  -  O hialoplasma como sede de reaccións metabólicas. -  O citoesqueleto. -  

Compoñentes e funcións. -  Os centríolos, os cilios e os flaxelos. -  Estruturas e funcións 

biolóxicas. -  Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas. -  Funcións dos ribosomas. O 

retículo endoplasmático. -  Identificación do retículo endoplasmático en microfotografías 

electrónicas de células. -  O aparato de Golgi. -  Identificación do aparato de Golgi en 

microfotografías electrónicas de células. -  Os lisosomas, os peroxisomas e os vacúolos. - 

Identificación dos peroxisomas e os vacúolos en microfotografías electrónicas de células. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Desenvolver o concepto de hialoplasma e a natureza do 

citoesqueleto.   2.  Detallar a composición química e explicar a estrutura e as misións dos 

orgánulos e das estruturas non membranosas da célula. 3.  Enumerar e describir a estrutura 

e a función de cada unha das estruturas e orgánulos que constitúen o sistema de 

endomembranas da célula.    

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:   1.1.  Explica as características e misións do 

hialoplasma, citando as funcións e os elementos compoñentes do citoesqueleto. 2.1.  Sinala 

a composición química, a estrutura e a función dos ribosomas, os centríolos, os cilios, os 

flaxelos e as inclusións.  3.1.  Describe a orixe, a morfoloxía e as funcións do retículo 

endoplasmático e do aparato de Golgi.  3.2.  Describe a orixe, a morfoloxía, os tipos e as 

funcións dos lisosomas, os peroxisomas e os vacúolos.  

TEMA 2: Os orgánulos celulares (II) 

DURACIÓN APROXIMADA: Desde o 30 de xaneiro ata o 7 de febreiro. 

CONTIDOS: -  O núcleo celular. O núcleo interfásico. O núcleo en división. -  Estrutura do 

núcleo.  -  Tipos de cromosomas.  -  Identificación do núcleo celular en microfotografías 

electrónicas. -  As mitocondrias. -  As características das mitocondrias.  -  Identificación das 

mitocondrias en microfotografías electrónicas.  -  Os plastos.  -  As características dos 

cloroplastos.  Identificación dos cloroplastos en microfotografías electrónicas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer as características do núcleo.  2.  Coñecer a 

morfoloxía, os tipos, a estrutura e a función dos cromosomas. 3.  Describir e analizar a estrutura e 

a función das mitocondrias e os cloroplastos.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Coñece a orixe, a morfoloxía, a composición 

química e a actividade metabólica do núcleo.  1.2.  Analiza a ultraestrutura e a función da 

cuberta nuclear, describindo a estrutura dun poro nuclear (complexo do poro), e sinala as 

características de permeabilidade desta envoltura.  1.3. Explica as características da 
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cromatina e describe a morfoloxía, a composición química e a función do nucléolo. 2.1.  

Coñece a natureza dos cromosomas, a súa estrutura, a súa clasificación e a terminoloxía 

relacionada con eles.  3.1.  Describe as características, a morfoloxía, as estruturas e os 

compoñentes das mitocondrias e sinala a súa función metabólica.  3.2.  Diferencia os 

distintos tipos de plastos, as súas relacións e as súas respectivas funcións metabólicas, 

analizando a morfoloxía dos cloroplastos en comparación coas mitocondrias. 

TEMA 3: O ciclo celular 

DURACIÓN APROXIMADA: Dende o 8 de febreiro ata o 17 de febreiro. 

CONTIDOS: -  O ciclo celular. -  Concepto e fases do ciclo celular. -  Representación gráfica 

da evolución do contido xenético ao longo do ciclo celular. -  A mitose. Fases da división 

celular. -  As etapas da mitose.  -  Recoñecemento das fases esenciais da mitose a partir de 

mostras citolóxicas no laboratorio e de fotografías.  -  Estudo da meiose. Significado e fases. -  

As etapas da meiose.  -  Evolución do contido xenético ao longo da meiose.  -  O 

sobrecruzamento e as súas consecuencias.  -  Identificación dos distintos tipos de ciclos 

biolóxicos en diferentes grupos animais e o papel que a meiose desempeña neles. -  As 

diferenzas entre a mitose e a meiose.  -  A regulación do ciclo celular. A apoptose. - O 

crecemento celular 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Desenvolver o concepto de ciclo celular e describir as súas 

fases.   2.  Definir mitose, interpretar a súa función biolóxica e analizar as súas fases.  3.  

Definir meiose, analizar a súa función biolóxica, as súas diferenzas coa mitose, a súa 

importancia xenética, as súas fases e a regulación do ciclo celular.   

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:    1.1.  Define ciclo celular, describindo as características 

xerais da interfase e os acontecementos de cada unha das súas fases.   2.1.  Desenvolve o 

concepto de mitose e explica a función biolóxica deste proceso, analizando os 

acontecementos celulares que acontecen en cada fase. Explica o proceso da citocinese, 

detallando as diferenzas que existen entre a citocinese de células animais e a das plantas. 

3.1. Explica o concepto e a función biolóxica da meiose, detallando os procesos que teñen 

lugar en cada fase, e relacionando conceptos como quiasma, recombinación, 

sobrecruzamento, variabilidade xenética e formación dos gametos.   3.2.  Cita as diferenzas e 

as similitudes entre o proceso mitótico e o meiótico, compara os mecanismos da reprodución 

sexual e asexual, e explica a regulación do ciclo celular.  

TEMA 4: O metabolismo I. O catabolismo 

DURACIÓN APROXIMADA: Desde ½ semana 2.ª de febreiro e 3.ª semana de febreiro. 

CONTIDOS: -  O metabolismo. -  Conceptos de metabolismo e ruta metabólica. -  

Clasificación dos seres vivos segundo a fonte de carbono utilizada. -  Os principios 

fundamentais da termodinámica. -  As reaccións químicas do metabolismo. -  As reaccións 

exergónicas e endergónicas. Variación de enerxía libre.  -  As reaccións de oxidación-

redución.  -  Clasificación de moléculas segundo o seu estado de oxidación. -  As 

características do catabolismo e do anabolismo. -  Representación do ciclo de enerxía entre o 

catabolismo e o anabolismo.  -  Os intermediarios enerxéticos do metabolismo. -  A 

transferencia de enerxía no metabolismo celular.  -  Representación do ciclo do ATP.  -  

Intervención das coenzimas nas reaccións de oxidación-redución, como NAD, NADP, FMN e 

FAD.  -  A glicólise.  -  Representación esquemática das etapas da oxidación da glicosa.  -  

Representación esquemática das fases da glicólise.  -  Realización do balance global da 
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glicólise e a formulación da ecuación xeral.  -  A respiración celular.  -  Descarboxilación 

oxidativa do ácido pirúvico a acetil CoA.  -  O ciclo de Krebs.  -  Transporte de electróns e 

fosforilación oxidativa.  -  Rendemento enerxético da respiración aerobia.  -  Representación 

das fases da respiración celular.  -  Representación das etapas do ciclo de Krebs. -  

Representación esquemática do transporte de electróns e da fosforilación oxidativa.  -  

Formulación da ecuación xeral da respiración celular e o balance enerxético.  -  Outras rutas 

catabólicas.  -  A oxidación dos ácidos graxos.  Glicoxenólise. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:    1.  Comprender o concepto de metabolismo como un 

conxunto integrado da actividade química da célula cuxo fin é transformar a materia e a 

enerxía obtidas do exterior.  2.  Identificar os principais intermediarios transportadores do 

metabolismo e comprender a súa función biolóxica.  3.  Recoñecer a oxidación da molécula 

de glicosa como unha fonte de enerxía celular e enunciar os procedementos metabólicos 

para a obtención desa enerxía e o seu significado biolóxico.  4.  Elaborar o balance completo 

da glicólise, escribir as ecuacións globais das rutas fermentativas e comprender o sentido 

biolóxico destas rutas metabólicas, e explicar as conexións entre outros glícidos e a ruta 

glicolítica, así como a necesidade de regulación e control de glícidos.   5.  Definir respiración 

celular, e identificar as rutas metabólicas que desembocan no acetil-CoA.  6.  Explicar o 

significado e a función do ciclo de Krebs, o transporte de electróns e a fosforilación oxidativa. 

7.  Obter o balance global da respiración celular e os rendementos enerxéticos, e establecer 

as conclusións xerais do proceso. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:    1.1.  Distingue os tipos de células e os procesos 

anabólicos e catabólicos en función das necesidades de intercambio de materia e enerxía co 

medio, e realiza un esquema do ciclo enerxético da célula.   2.1.  Explica a función do ATP 

como intermediario universal de enerxía libre, a do NAD como intermediario na transferencia 

de electróns, e a do CoA como intermediario de grupos químicos activados.   3.1.  Sinala as 

distintas formas de reserva de glicosa, os procesos e as células en función do último aceptor 

dos electróns; e explica cada unha das etapas da glicólise. 4.1.  Realiza un balance de 

enerxía, un esqueleto hidrocarbonado, un balance de ATP e unha recuperación NAD.  4.2.  

Explica como se obteñen as unidades de glicosa a partir de glicóxeno, amidón e disacáridos, 

e describe a regulación dos glícidos. 5.1.  Identifica os reactivos, as fases e a ecuación global 

da respiración celular.  5.2.  Establece as conexións entre a glicólise e o acetil-CoA. 6.1.  

Sinala as etapas, as características, o balance e a ecuación global do ciclo de Krebs.   6.2.  

Explica as etapas do transporte de electróns, o papel do osíxeno e a síntese de ATP. 7.1.  

Describe os sistemas de lanzadeiras e obtén o balance global da respiración, comparando o 

seu rendemento co das rutas fermentativas e a respiración celular.  

 

 

  

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

  

  EXAMEN 1:         
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   DATA APROXIMADA: Mediados de xaneiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Mediados de febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

Si o profesor o considera necesario, pode incluir a materia do 1º exame 

no 2º exame. 

 

       

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

       

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

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

dependendo da boa ou mala actitude 

 

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

  Sen exame  

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

suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No caso de non ter 

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

redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos que sexa necesario.  Aproban 

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

como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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CIENCIAS DA TERRA 
 

ASIGNATURA: CIENCIAS DA TERRA 

CURSO: 2º BACHARELATO             AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:18-19 

A. PROGRAMA 

 

TEMA 1: A Xeosfera II: o relevo resultado da dinámica terrestre 

 DURACIÓN APROXIMADA: ½ semana 5.ª de novembro e 1.ª e 2.ª semanas de decembro.. 

 CONTIDOS:  O relevo como resultado da interacción da xeodinámica interna e externa: -  O 

modelado do relevo. -  Os procesos xeolóxicos externos. A meteorización: -  Os mecanismos 

da meteorización. -  A meteorización e a erosión. Os procesos gravitacionales: -  Mecanismos 

de acción. -  Acción xeolóxica e modelado. -  Clasificación dos procesos gravitacionales. Os 

procesos fluviais e kársticos: -  Os ríos e a dinámica fluvial. -  O perfil dun río. -  O tempo de 

resposta. -  Parámetros físicos das correntes fluviais. -  O modelado kárstico. Os riscos 

asociados aos procesos exógenos: -  Riscos asociados coa dinámica hidrosférica.   

Inundacións. -  Inundacións en España. -  Predición de inundacións. -  Riscos relacionados 

con procesos gravitacionales. -  Riscos por procesos gravitacionales en España. -  Riscos 

relacionados coas características xeolóxicas do subsolo. -  Chans expansivos e riscos. -  

Diapirismo e consecuencias. Riscos asociados ás zonas kársticas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Comprender o relevo como a interacción da dinámica 

interna e externa.  2.  Determinar os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, 

valorando os factores que inflúen.  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.  Interpreta o relevo como consecuencia 

da interacción da dinámica interna e externa do planeta.   2.1.  Identifica os riscos asociados 

aos sistemas de ladeira e fluviais, comprendendo os factores que interveñen.   2.2.  Valora a 

ordenación do territorio como método de prevención de riscos.   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. 

TEMA 2: O sistema litoral 

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

CONTIDOS: Os procesos litorais: -  Os mecanismos do modelado litoral. -  Accións xeolóxicas 

propias do litoral. -  Formas do modelado litoral. Os humidais costeiros: -  Definición de humidal 

segundo o convenio de Ramsar. -  Tipos de humidais costeiros. -  Valores dos humidais costeiros. -  A 
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conservación dos humidais costeiros en España. -  Os manglares. -  Características dos manglares. -  

Tipos de manglares. -  A desaparición dos manglares. Os arrecifes de coral: -  Características dos 

arrecifes. -  Tipos de arrecifes coralinos. -  Factores abióticos que permiten a existencia de arrecifes. -  

Os arrecifes coralinos como recurso. -  A destrución dos arrecifes de coral. O sistema litoral como fonte 

de recursos e biodiversidade. Riscos e impactos no litoral: -  Riscos relacionados cos procesos litorais. -  

A lei de costas. -  Actividades humanas e amplificación de riscos no litoral. -  Problemas derivados da 

ocupación masiva do litoral. -  Principais causas do impacto ambiental nas nosas costas.  -  Riscos 

derivados dos procesos litorais en España 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Comprender as características do sistema litoral. 2. Analizar 

e valorar a evolución dos recursos pesqueiros.    3.  Valorar a conservación das zonas litorais polo seu 

elevado valor ecolóxico.   4.  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.    5.  

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

interpretando os seus resultados.  6.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de creacións propias.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.1.  Coñece as características do sistema litoral.   2.1.  

Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade.   2.2.  Relaciona a 

sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas litorais. 3.1.  Establece a 

importancia da conservación das zonas litorais.  4.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 

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

activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.  5.1.  Coñece e respecta as normas 

de seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado.  5.2.  

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental.   6.1.  Utiliza técnicas e 

códigos para a realización de creacións propias. 

TEMA 3:  A paisaxe 

DURACIÓN APROXIMADA: 4.ª semana de xaneiro e ½ 1.ª semana de febreiro. 

CONTIDOS: A paisaxe. Definición e tipos:  -  Definición de paisaxe.  -  Tipos de paisaxes. -  

Fenosistema e criptosistema. Compoñentes e dinámica da paisaxe: -  Compoñentes da 

paisaxe. -  Elementos da paisaxe ecolóxica. -  A paisaxe, un recurso natural. As alteracións da 

paisaxe: -  Causas da alteración da paisaxe. -  Os impactos na paisaxe. -  A corrección do 

impacto visual. Restauración, recuperación e rehabilitación de zonas deterioradas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Valorar a repercusión da acción humana nos 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.  Argumenta a repercusión da acción humana 

sobre os ecosistemas.  1.2.  Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes 

que sofre.  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. 
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TEMA 4: Os recursos da xeosfera e os seus reservas 

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

CONTIDOS: Os recursos da geosfera e os seus reservas: -  Recursos e reservas. -  Rocas e 

minerais. Os xacementos minerais e a súa orixe: -  Xacementos minerais de orixe endóxena. 

-  Xacementos minerais de orixe exógeno. Explotación dos recursos minerais; impactos: -  As 

explotacións e os seus tipos. -  Tipos de impactos causados polas explotacións mineiras. -  

Prevención e corrección dos impactos causados polas explotacións.  Os recursos 

enerxéticos: -  O aproveitamento da enerxía. -  Enerxías primarias e secundarias. Os 

combustibles fósiles: -  O carbón. Os usos do carbón. -  Os hidrocarburos.  -  A enerxía 

nuclear. -  A enerxía nuclear de fisión. -  A enerxía nuclear de fusión. Enerxías non 

renovables; problemas e solucións: -  Os problemas. -  As solucións. Plans estatais sobre o 

aforro enerxético. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Recoñecer os recursos minerais, os combustibles fósiles 

e os impactos derivados do seu uso.     2.  Identificar medidas de uso eficiente determinando 

os seus beneficios.    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:    1.1.  Relaciona a utilización dos principais recursos 

minerais, e enerxéticos cos problemas ambientais ocasionados e os riscos asociados.    2.1.  

Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos.  2.2.  Avalía as medidas que promoven un 

uso eficiente da enerxía e dos recursos.  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.   

 

 

  

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

  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Mediados de xaneiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 2:        
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   DATA APROXIMADA: Mediados de febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

Si o profesor o considera necesario, pode incluir a materia do 1º exame 

no 2º exame. 

 

       

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

       

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

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

dependendo da boa ou mala actitude 

 

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

  Sen exame  

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

suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No caso de non ter 

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

redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos que sexa necesario.  Aproban 

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

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

ASIGNATURA: INGLÉS 

CURSO: 2º Bach                    AVALIACIÓN: 2ª                               curso 2018-2019 

BOOK TRENDS 2 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 3: 

 

Out and about 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS:Viaxes vocabulario relacionado e “verb collocations”Refranes. 

Reading text Understanding reference comprension de a que fan referencia 

según que palabrasVerbos Modais e Modais Perfectos Conversacion sobre os 

lugares mais interesantes de unha cidade,descripcion e comparacion de fotos 

plans,narracion escrita uso de conectores de secuencia e expresions de tempo  

 

TEMA 4.  THE GREEN SCENE 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS :O medio ambiente ,problemas medioambientais e vocabulario 

necesario Reading text entender e identificar a idea principal de cada 

paragrafo, Oracions condicionais e “Wish”ClausesAudio a Discussion,an 

interview,Reaching an agreement,Speaking discutir sobre problemas 

medioambientais e chegar a acordos,Writing Summary and Paraphrasing. 

2ª 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: 
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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: Mediados de Xaneiro  

  CONTIDOS E ESTRUCTURA        

   O dado anteriormente mais o tema 3 

Non tendo mais informacion seguiremos a estructura da primeira avaliacion 

 

 EXAME 2:          

  DATA APROXIMADA: Mediados de Febreiro  

  CONTIDOS E ESTRUCTURA: . Modelo como o 

da proba anterior. 

       

   Listening 15% 

Reading 15%  

Grammar 10% 

Vocabulary 10% 

Writing 20% 

Speaking 20% 

Phonetics 5% 

Classwork 5% 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACION: @ alumn@ debe acadar un minimo dun 30% en 

cada un dos apartados, esta avaliacion serve tamen para recuperar a primeira no caso 

de estar suspensa. A recuperacion desta avaliacion farase coa terceira avaliacion 

 

    

        

   



71 

 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

 
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II (1ª AVALIACIÓN) 

CONTIDOS (RESUMO) 

Máquinas: conceptos fundamentais, estrutura e tipos. Deseño asistido de máquinas e simulación do seu funcionamento. 

Máquinas térmicas: tipos, funcionamento e aplicacións principais. Máquinas eléctricas: tipos, funcionamento e 

aplicacións principais. Magnitudes que definen as máquinas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

TI-B2.1-Definir e expor as condicións nominais dunha maquina ou unha instalación a partir das súas características de 

uso, presentándoas co soporte de medios informáticos. TI-B2.2-Describir as partes de motores térmicos e eléctricos, e 

analizar os seus principios de funcionamento. 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Pequenas probas obxectivas ó rematar os contidos (cuestionarios, problemas...) 

Análise das producións dos alumnos (montaxes de taller, traballos de aplicación, investigacións) 

Observación do traballo na aula-taller 

Probas específicas 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

Estándares 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

Sesións 

aprox. 

Data avaliac. 

aprox. 

2º-TIB2.1.1 - Debuxa esbozos de máquinas 

empregando programas de deseño CAD, e explica a 

función de cada un no conxunto. 

Peso: 3% 

Pode representar graficamente 

ou con esquemas un mecanismo 

ou máquina. 

3 

 

Mediados outubro. 

2º-TIB2.1.2 - Define as características e a función dos 

elementos dunha máquina, interpretando planos de 

máquinas dadas. 

Peso: 3% 

Identifica as partes dunha 

máquina e explica a misión delas. 

3 

2º-TIB2.2.1 - Calcula rendementos de máquinas tendo 

en conta as enerxías implicadas no seu funcionamento. 

Peso: 12% 

Coñece as fórmulas para calcular 

o rendemento e calcula as 

enerxías. 

10 

2º-TIB2.2.2 - Describe o funcionamento e as partes 

dos motores térmicos e eléctricos. 
Diferencia entre partes dun motor 10 

Mediados 

novembro. 
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Peso: 12% térmico e eléctrico. 

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). 
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TECNOLOGÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN I 
 

TICS II (1ª AVALIACIÓN) 

UNIDADE 1 

CONTIDOS: Estruturas de almacenamento de datos. Tipos de datos. Variables, vectores e matrices. Diagramas de fluxo: 

elementos e símbolos, e o seu significado. Deseño de algoritmos con diagramas de fluxo utilizando ferramentas 

informáticas. Transformación de diagramas de fluxo en pseudocódigo ou en código fonte. 

SESIÓNS APROXIMADAS: 24 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha linguaxe de 

programación. B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á 

solución de problemas reais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E PESO NO CURSO 

2º-TICB1.4.1 - Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas 

condicións. Peso: 11% 

2º-TICB1.2.1. - Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando elementos gráficos e relacionándoos 

entre si para dar resposta a problemas concretos. Peso: 5% 

2º-TICB1.3.1. - Elabora programas de mediana complexidade definindo o fluxograma correspondente e escribindo o 

código correspondente. Peso: 18% 

GRAO MÍNIMO PARA A SUPERACIÓN 

Obtén o resultado dun conxunto de instrucións. Resolve un problema sinxelo utilizando un diagrama de fluxo. Elabora un 

programa sinxelo utilizando diagramas de fluxo e o pseudocódigo correspondente. 

AVALIACIÓN: INSTRUMENTOS, PROCEDEMENTOS E DATAS 

Probas específicas de programación: metade de outubro e finais de novembro. 

A nota da avaliación será a media ponderada dos estándares avaliados ata ese momento (incluídos os das avaliacións 

anteriores). Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non superados. 
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DEBUXO ARTÍSTICO II 
 

MATERIA : DEBUXO ARTÍSTICO II 
 
CURSO: 2º BACH.                                  AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:18/19 
 

A.-PROGRAMA 

 CONTIDOS:  1.- Percepción e descripción da forma. Modelo analítico e modelo sintético. Retentiva e 

memoria visual. 2.- Psicoloxía da forma e a composición. Estudo e aplicación dos elementos 
compositivos que rexen a intención expresiva das creacións plásticas. 3.- Valor expresivo da luz e da 
cor. Ruptura da tradición figurativa e nacemento de novas interpretacións da realidade. 4.- 
Representación da forma con fins creativos. Valoracións da apariencia formal respecto ao punto de 
vista perceptivo. 5.- Técnicas secas e húmidas e a súa aplicación no proceso creativo. 6.- Actitude 
creativa.(Todos estes contidos traballaranse a través do rostro humano). 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – 1.- Desenvolve a destreza debuxística con diferentes niveis 

de iconicidade. 2.- Analiza e describe a configuración de formas (o rostro humano) con diferentes 
técnicas gráfico-plásticas e segundo as súas funcións comunicativas (ilustrativas, descriptivas, 
ornamentais ou subxectivas). 3.- Representa formas aprendidas (o rostro humano) mediante a 
percepeción visual atendendo ás súas características formais esenciais. 4.- Investiga sobre a 
expresividades individual, coa linguaxe propia da expresión gráfico-plástica. 5-Representa as formas 
(o rostro humano) coñecendo os aspectos estructurais, proporcións e forma e tamaño dos seus 
elementos. 6.- Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar 
e expresarse en relación ás linguaxes gráfio-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. 

  

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%). 
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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 entregados ou que foron cualificados negativamente. A data máxima para 
entregar os traballos de recuperación será fixada polo profesor. 
 

 

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

 

MATERIA : DEBUXO TÉCNICO II 

 

CURSO: 2º BAC AVALIACIÓN: 1ª ANO ACADÉMICO: 2018/19 

 

A.-PROGRAMA 

 CONTIDOS: 1.- Resolución de problemas xeométricos. Lugares xeométricos. 2.- 

Proporcionalidade. Teoremas da altura e do cateto. Rectángulo áureo. Aplicacións. 3.- 

Construción de figuras planas equivalentes. 4.- Relación entre os ángulos e a 

circunferencia. Arco capaz. 5.- Potencia dun punto respecto a unha circunferencia. 

Determinación e propiedades do eixe radical e do centro radical. Aplicación á resolución 

de tanxencias. Tanxencias: Casos de Apolonio. 6.- Inversión. Determinación de figuras 

inversas. Aplicación á resolución de tanxencias. 7.- Homoloxía. Determinación dos seus 

elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicacións. 8.- Afinidade. Determinación dos 

seus elementos. Trazado de figuras afíns. Construción da elipse afín a unha 

circunferencia. 9.- Curvas cónicas. Orixe, determinación e trazado da elipse, a parábola e 

a hipérbole. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Identifica a 

estrutura xeométrica de obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da análise de 

plantas, alzados, perspectivas ou fotografías, sinalando os seus elementos básicos e 

determinando as principais relacións de proporcionalidade. 2.- Determina lugares 

xeométricos de aplicación ao debuxo aplicando os conceptos de potencia ou inversión. 3.- 

Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades dos eixes e centros radicais, 

e indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación 

entre os seus elementos. 4.- Comprende as características das transformacións 

homolóxicas, identifica os seus invariantes xeométricos e describe as súas aplicacións. 5.- 

Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas xeométricos e á 

representación de formas planas. 6.- Resolve problemas de pertenza, intersección e 

tanxencias entre liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as súas propiedades, e xustifica 

o procedemento utilizado. 7.- Traza curvas cónicas logo de determinar os elementos que 

as definen, tales como eixes, focos, directrices, tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu 

trazado por puntos ou por homoloxía respecto á circunferencia. 

 

B.-AVALIACIÓN 

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

 

EXAMES: 

EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: Entre o 22 e o 26 de outubro 

CONTIDOS E ESTRUTURA: Constará de seis exercicios similares aos feitos nas láminas. 

 

EXAMES: 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: Entre o 19 e o 23 de novembro 

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 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 parciais. 
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HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

HISTORIA DA FILOSOFÍA  

CURSO: 2ºBACHARELATO AVALIACIÓN:1ª  

 

A.-PROGRAMA 

 

BLOQUE 1  

I: A ORIXE DA FILOSOFÍA. A GRECIA ANTIGA 

  

DURACIÓN APROXIMADA: 6 semanas 

 

CONTIDOS: 

1.- A orixe do cosmos nos presocráticos. 

2.-Dialéctica socrática e relativismo sofista. 

2.- A filosofía de Platón 

3.- Aristóteles :física, metafísica, ética e política. 

 

BLOQUE II: O Pensamento medieval. Razón e FE 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 semanas 

 

CONTIDOS:  

1.-Cristianismo e Filosofía: Agostiño de Hipona. 

2.-A escolástica medieval: Tomé de Aquino. 
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3.-Razón e fe na filosofía medieval. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Coñecer a orixe da Filosofía en Grecia e Saber establecer unha distinción 

clara entre as posicións dos filósofos presocráticos. 

 Comprender o idealismo de Platón e establecer a relación deste con 

Socrates, os sofistas e outros pensadores presocráticos. 

 Comprender o realismo aristotelico en contraposición ó platonismo. 

 Saber diferenciar a terminoloxía específica de cada filósofo interpretando e 

comprendendo o seu significado.  

 Entender as vinculacions culturais e filosóficas entre o Helenismo,o 

xurdimento do cristianismo e a vinculación desde coa filosofia.  

 Distinguir claramente a filosofía agostiniana da de Tomé de Aquino. 

 Comprender as causas da filosofía de Ockham e a súa influencia no final 

da visión medieval. 

 Comprender e analizar o problema razón e fe na filosofía medieval. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Distingue as filosofías dos presocraticos. Utiza os termos axeitadamente.  

 Diferencia entre idealismo e realismo, entre dualismo e hilemorfismo.... 

Diferencia a concepción ética de Platón, Sócrates, os sofistas.  

 Comprende e explica con claridade as teorías fundamentais de Aristóteles.  

 Describe as respostas das doutrinas éticas helenísticas. 

 Explica o encontro da filosofía cristián e do agostinismo.  

 Discrimina as respostas do tomismo, a filosofía árabe e o nominalismo.  

 

B.- AVALIACIÓN 

 

Haberá un só examen por avaliación, no que entrará toda a materia vista no trimestre. 

O tipo de examen pode ser :un comentario de texto tipo selectividade, preguntas teóricas curtas e 
breves para ver a capacidade de síntese; ou ben longas para analizar a competencia linguistica e de 
razoamento do alumnado. 

Tameń se contemplan preguntas tipo test, definicións, comentario de frases de autores....etc. 
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Terase en conta para a nota final o traballo do alumnado na clase, a atención, actitude, 
comportamento, etc, e especialmente a entrega de comentarios de texto dos autores seleccionados 
no curriculo. 

A ponderación será de 80 % examen e 20% o resto de items mencionados.A nota mínima para 
poder sumar o vinte por cento non pode ser inferior a catro. 

Para aprobar cada parte é necesario un cinco. 

No caso de suspenso, haberá unha recuperación por avaliación, nos mesmos termos do examen. 

 

NOTA: ao final da terceira avaliación, indícanse os criterios para avaliar a nota final do curso. 
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HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 
 

ASIGNATURA: HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

CURSO: 2º BACHARELATO                         AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO:18-19 

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 2018-2019. 

 DURACIÓN APROXIMADA: ó longo do trimestre. 

 CONTIDOS: 3.-Audicións do Barroco: Alleluia de o Mesías (G. F. Haendel); O inverno, 1º 

movemento Allegro non molto (A. Vivaldi). 4.-Audicións do Clasicismo: Sinfonía nº 83, en sol 

m, A galiña”, 1º movemento:allegro spiritoso (F. J. Haydn); Pequena Serenata Nocturna, 4º 

movemento: Rondó-Allegretto (W. A. Mozart); A frauta máxica, Aria da raíña da noite: Der 

Hölle Rache (W. A. Mozart); Orfeo e Euridice. Acto III. Danzas (Ch. W. Gluck). 5.-Audicións do 

Romanticismo, Nacionalismo e o Posromanticismo: Sinfonía nº 5 en do m Op. 67, 1º 

movemento: Allegro con brío (L. V. Beethoven); Nocturno en mib M, Op. 9, nº 2 /F. Chopin); 

Libiamo ne’lieti calici de A Traviata (G. Verdi); Os mestres cantores de Nüremberg, obertura 

(R. Wagner); 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). 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:  3.-Identificar e analizar as audicións do Barroco 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, tempo, etc) e estructura formal da obra. 4.-Identificar e analizar as audicións do 

Clasicismo 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. 5.-Identificar e analizar as audicións do Romanticismo, Nacionalismo e o 

Posromanticismo describindo e explicando os seguintes apartados: A)Identificar a obra 
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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 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: 3.-Identifica e analiza as audicións do Barroco 

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, tempo, etc) e estructura formal da obra. 4.-

Identifica e analiza as audicións do Clasicismo 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. 5.-Identifica e analiza as audicións do Romanticismo, 

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. 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 
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literatura ou a estética da arte de calquera época, actual ou pasada. 

TEMA 2: BLOQUE 5: O Clasicismo: unidades 4, 7 e parte das 10 e 17, e apuntes: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1.-Cronoloxía e contexto. 2.-O estilo galante e a Escola de Mannheim. 3.-A época 

da Ilustración: Ideoloxía e pensamento; A política e a sociedade; A música e os músicos; Os 

intérpretes; O tema clásico. 4.-Principais compositores clásicos: Joseph Haydn (1732-1809). 

As sinfonías de Haydn. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). A música relixiosa de Mozart. 

Ludwig van Beethoven e a transición ó Romanticismo. 5.-As formas instrumentais: orixe, 

características e evolución. 6.-Música sinfónica e de cámara. 7.-A música para teclado. 8.-A 

sonata clásica. 9.-A orquesta clásica: A sinfonía clásica; Os concertos; O concerto clásico. 10.-

Organoloxía. O piano. O cuarteto de corda. A evolución da orquestra. 11.-A música vocal no 

Clasicismo. 12.-A ópera no clasicismo: A música, os músicos e o público; Ópera seria. Ópera 

bufa. A reforma de Gluck da ópera seria. Wolfgang Amadeus Mozart. As grandes voces da 

época: Angelica Catalani (1780 – 1849), Giovanni Battista Velluti (1780 – 1861). 13.-O Ballet 

de acción. Noverre e outros reformadores. Novos aspectos do espectáculo. Estética. 

Innovacións da posta en escena. 14.-O clasicismo en España. 15.-O teatro musical en España 

no clasicismo: zarzuela, tonadilla e ópera. 16.-Principais compositores do Clasicismo. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer, describir e explicar a cronoloxía e contexto do 

Clasicismo. 2.Coñecer, describir e explicar o estilo galante e a Escola de Mannheim. 

3.Coñecer, describir e explicar a época da Ilustración: ideoloxía e pensamento, a política e a 

sociedade, a música e os músicos, os intérpretes, e o tema clásico. 4.Coñecer, describir e 

explicar os principais compositores clásicos: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Ludwig van Beethoven e a transición ó Romanticismo. 5.Coñecer, describir e explicar as 

formas instrumentais: a súa orixe, características e evolución. 6.Coñecer, describir e explicar a 

música sinfónica e de cámara. 7.Coñecer, describir e explicar a música para teclado. 

8.Coñecer, describir e explicar a sonata clásica. 9.Coñecer, describir e explicar a orquesta 

clásica, a sinfonía clásica, os concertos e o concerto clásico. 10.Coñecer, describir e explicar a 

organoloxía, o piano, o cuarteto de corda; a evolución da orquestra. 11.Coñecer, describir e 

explicar a música vocal no Clasicismo. 12.Coñecer, describir e explicar a ópera no clasicismo: 

a música, os músicos e o público, a ópera seria, a ópera bufa, a reforma de Gluck da ópera 

seria, os compositores, Wolfgang Amadeus Mozart, e as grandes voces da época (Catalani, 

Velluti). 13.Coñecer, describir e explicar o Ballet de acción, Noverre e outros reformadores, os 

novos aspectos do espectáculo, a estética, e as innovacións da posta en escena. 14.Coñecer, 

describir e explicar o clasicismo en España. 15.Coñecer, describir e explicar o teatro musical 

en España no clasicismo: zarzuela, tonadilla e ópera. 16.Coñecer, describir e explicar os 

principais compositores do Clasicismo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, describe e explica a cronoloxía e contexto do 

Clasicismo. 2.Coñece, describe e explica o estilo galante e a Escola de Mannheim. 3.Coñece, 

describe e explica a época da Ilustración: ideoloxía e pensamento, a política e a sociedade, a 

música e os músicos, os intérpretes, e o tema clásico. 4.Coñece, describe e explica os 

principais compositores clásicos: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 

Beethoven e a transición ó Romanticismo. 5.Coñece, describe e explica as formas 

instrumentais: a súa orixe, características e evolución. 6.Coñece, describe e explica a música 

sinfónica e de cámara. 7.Coñece, describe e explica a música para teclado. 8.Coñece, 

describe e explica a sonata clásica. 9.Coñece, describe e explica a orquesta clásica, a sinfonía 

clásica, os concertos e o concerto clásico. 10.Coñece, describe e explica a organoloxía, o 

piano, o cuarteto de corda; a evolución da orquestra. 11.Coñece, describe e explica a música 
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vocal no Clasicismo. 12.Coñece, describe e explica a ópera no clasicismo: a música, os 

músicos e o público, a ópera seria, a ópera bufa, a reforma de Gluck da ópera seria, os 

compositores, Wolfgang Amadeus Mozart, e as grandes voces da época (Catalani, Velluti). 

13.Coñece, describe e explica o Ballet de acción, Noverre e outros reformadores, os novos 

aspectos do espectáculo, a estética, e as innovacións da posta en escena. 14.Coñece, 

describe e explica o clasicismo en España. 15.Coñece, describe e explica o teatro musical en 

España no clasicismo: zarzuela, tonadilla e ópera. 16.Coñece, describe e explica os principais 

compositores do Clasicismo.  

TEMA 3: BLOQUE 6: O Romanticismo, o Nacionalismo e o Post-Romanticismo: unidades 5, 8 e 

parte das 10 e 17, e apuntes: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1.-Cronoloxía e contexto. 2.-A música no Romanticismo: A música e os músicos: 

contexto; As características do músico romántico e da súa música: a melodía, o ritmo, a 

dinámica, a tonalidade e a armonía, o virtuosismo. 3.-Os instrumentos. 4.-A orquesta 

romántica. 5.-Formas instrumentais da música do século XIX: A)As formas sinfónicas. Sinfonía, 

concerto e música programática. B)O piano romántico. A música de cámara. C)A música de 

cámara. 6.-O lied no romanticismo e posromanticismo. 7.-O primeiro Romanticismo: cronoloxía 

e compositores: Ludwig van Beethoven e a transición ó Romanticismo; Franz Schubert; O lied 

romántico; Robert Schumann. 8.-A plenitude do Romanticismo: cronoloxía e compositores: 

Frédéric Chopin; Franz Liszt; Hector Berilos; O Réquiem de Berilos; Felix Mendelssohn. 9.-O 

Romanticismo tardío: cronoloxía e compositores: Johannes Brahms. O Réquiem alemán de 

Brahms; Anton Bruckner; Camille Saint-Saëns; Giuseppe Verdi; O Réquiem de Verdi. 10.-O 

postromanticismo: cronoloxía e compositores: Richard Strauss; Gustav Mahler. 11.-Os 

nacionalismos: Orixe e concepto; O nacionalismo musical. Escolas nacionalistas musicais e 

estilos. E figuras representativas da composición dos nacionalismos musicais: • Países 

nórdicos: Dinamarca, Noruega, Suecia e Finlandia. • Rusia, Glinka e o «grupo dos cinco». • 

Europa central: Checoslovaquia. • España. 12.-A ópera no século romántico. Tendencias. 

Evolución da ópera como espectáculo: A música, os músicos e o público; A ópera italiana; A 

ópera francesa; A ópera alemana; A ópera rusa; A ópera checa; A opereta; As grandes voces 

da época; Glosario de términos operísticos. 13.-A música na España do século XIX: Teatro 

musical en España no século XIX: A ópera en España no século XIX; A zarzuela no século 

XIX, a restauración, a zarzuela grande, o xénero chico e xénero bufo. A música galega: 

principais compositores. 14.-O rexurdimento musical en Galicia: música instrumental e vocal. 

15.-Influencia da literatura na música. 16.-Principais compositores do Romanticismo. 17.-O 

ballet romántico, xénese e desenvolvemento. Principais obras e figuras. A transición ó ballet 

académico. O ballet académico. 18.-Período post-romántico no ballet. Principias obras e 

figuras do ballet imperial ruso. Stravinski e os ballets rusos de Diaghilev. 19.-A danza 

española: orixes e consolidación das distintas vertentes: folclore, escola bolera, flamenco e 

danza estilizada. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer, describir e explicar a cronoloxía e contexto do 

Romanticismo, Nacionalismo e Postromanticismo. 2.Coñecer, describir e explicar a música no 

Romanticismo: a súa música e os músicos: contexto, as características do músico romántico e 

da súa música (melodía, ritmo, dinámica, tonalidad e armonía, e o virtuosismo). 3.Coñecer, 

describir e explicar os instrumentos do século XIX. 4.Coñecer, describir e explicar a orquesta 

romántica. 5.Coñecer, describir e explicar as formas instrumentais da música do século XIX: 

as formas sinfónicas, sinfonía, concerto e música programática, o piano romántico, e a música 

de cámara. 6.Coñecer, describir e explicar o lied no romanticismo e posromanticismo. 
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7.Coñecer, describir e explicar o primeiro Romanticismo: a súa cronoloxía e compositores -

Ludwig van Beethoven e a transición ó Romanticismo, Franz Schubert, o lied romántico, e 

Robert Schumann-. 8.Coñecer, describir e explicar a plenitude do Romanticismo: a súa 

cronoloxía e compositores -Frédéric Chopin, Franz Liszt, Berlioz, O Réquiem de Berlioz, Felix 

Mendelssohn-. 9.Coñecer, describir e explicar o Romanticismo tardío: a súa cronoloxía e 

compositores -Johannes Brahms, O Réquiem alemán de Brahms, Anton Bruckner, Camille 

Saint-Saëns, Giuseppe Verdi, O Réquiem de Verdi-. 10.Coñecer, describir e explicar o 

postromanticismo: a súa cronoloxía e compositores -Richard Strauss, e Gustav Mahler-. 

11.Coñecer, describir e explicar os nacionalismos: a súa orixe e concepto, o nacionalismo 

musical, as escolas nacionalistas musicais, estilos, e figuras representativas da composición 

dos nacionalismos musicais -Países nórdicos: Dinamarca, Noruega, Suecia e Finlandia, Rusia 

con Glinka e o «grupo dos cinco», Europa central: Checoslovaquia, e España-. 12.Coñecer, 

describir e explicar a ópera no século romántico, as tendencias e evolución da ópera como 

espectáculo, a música, os músicos e o público, a ópera italiana, a ópera francesa, a ópera 

alemana, a ópera rusa, a ópera checa, a opereta, os compositores, as grandes voces da 

época, e o glosario de términos operísticos. 13.Coñecer, describir e explicar a música na 

España do século XIX, o teatro musical en España no século XIX: coa ópera e a zarzuela e a 

súa restauración, a zarzuela grande, o xénero chico e o xénero bufo, os respectivos 

compositores, e a música galega cos seus principais compositores. 14.Coñecer, describir e 

explicar o rexurdimento musical en Galicia: a súa música instrumental e vocal. 15.Coñecer, 

describir e explicar a influencia da literatura na música. 16.Coñecer, describir e explicar os 

principias compositores do Romanticismo. 17.Coñecer, describir e explicar o ballet romántico, 

a súa xénese e desenvolvemento, as principais obras e figuras, a transición ó ballet 

académico, e o ballet académico. 18.Coñecer, describir e explicar o período post-romántico no 

ballet, as principais obras e figuras do ballet imperial ruso, Stravinski e os ballets rusos de 

Diaghilev. 19.Coñecer, describir e explicar a danza española: as súas orixes e consolidación 

das distintas vertentes: folclore, escola bolera, flamenco e danza estilizada. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, describe e explica a cronoloxía e contexto do 

Romanticismo, Nacionalismo e Postromanticismo. 2.Coñece, describe e explica a música no 

Romanticismo: a súa música e os músicos: contexto, as características do músico romántico e 

da súa música (melodía, ritmo, dinámica, tonalidad e armonía, e o virtuosismo). 3.Coñece, 

describe e explica os instrumentos do século XIX. 4.Coñece, describe e explica a orquesta 

romántica. 5.Coñece, describe e explica as formas instrumentais da música do século XIX: as 

formas sinfónicas, sinfonía, concerto e música programática, o piano romántico, e a música de 

cámara. 6.Coñece, describe e explica o lied no romanticismo e posromanticismo. 7.Coñece, 

describe e explica o primeiro Romanticismo: a súa cronoloxía e compositores -Ludwig van 

Beethoven e a transición ó Romanticismo, Franz Schubert, o lied romántico, e Robert 

Schumann-. 8.Coñece, describe e explica a plenitude do Romanticismo: a súa cronoloxía e 

compositores -Frédéric Chopin, Franz Liszt, Berlioz, O Réquiem de Berlioz, Felix 

Mendelssohn-. 9.Coñece, describe e explica o Romanticismo tardío: a súa cronoloxía e 

compositores -Johannes Brahms, O Réquiem alemán de Brahms, Anton Bruckner, Camille 

Saint-Saëns, Giuseppe Verdi, O Réquiem de Verdi-. 10.Coñece, describe e explica o 

postromanticismo: a súa cronoloxía e compositores -Richard Strauss, e Gustav Mahler. 

11.Coñece, describe e explica os nacionalismos: a súa orixe e concepto, o nacionalismo 

musical, as escolas nacionalistas musicais, estilos, e figuras representativas da composición 

dos nacionalismos musicais -Países nórdicos: Dinamarca, Noruega, Suecia e Finlandia, Rusia 

con Glinka e o «grupo dos cinco», Europa central: Checoslovaquia, e España-. 12.Coñece, 

describe e explica a ópera no século romántico, as tendencias e evolución da ópera como 

espectáculo, a música, os músicos e o público, a ópera italiana, a ópera francesa, a ópera 
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alemana, a ópera rusa, a ópera checa, a opereta, os compositores, as grandes voces da 

época, e o glosario de términos operísticos. 13.Coñece, describe e explica a música na 

España do século XIX, o teatro musical en España no século XIX: coa ópera e a zarzuela e a 

súa restauración, a zarzuela grande, o xénero chico e o xénero bufo, os respectivos 

compositores, e a música galega cos seus principais compositores. 14.Coñece, describe e 

explica o rexurdimento musical en Galicia: a súa música instrumental e vocal. 15.Coñece, 

describe e explica a influencia da literatura na música. 16.Coñece, describe e explica os 

principias compositores do Romanticismo. 17.Coñece, describe e explica o ballet romántico, a 

súa xénese e desenvolvemento, as principais obras e figuras, a transición ó ballet académico, 

e o ballet académico. 18.Coñece, describe e explica o período post-romántico no ballet, as 

principais obras e figuras do ballet imperial ruso, Stravinski e os ballets rusos de Diaghilev. 

19.Coñece, describe e explica a danza española: as súas orixes e consolidación das distintas 

vertentes: folclore, escola bolera, flamenco e danza estilizada.  

TEMA 4: BLOQUE 7: Primeiras tendencias modernas: unidades 11, 12 e parte das 9, 10, 14, 17 e 18, e 

apuntes. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS: 1.- O impresionismo. Características musicais e figuras representativas: A 

música, os músicos e o público: contexto; A música impresionista; Erik Satie e Claude 

Debussy; Algúns continuadores. Maurice Ravel. 2.-A segunda escola de Viena: do 

Posromanticismo ao Dodecafonismo. Composición e técnicas: A música, os músicos e o 

público; A música dodecafónica; Os comezos do dodecafonismo: Arnold Schönberg e a escola 

de Viena; Os continuadores de Arnold Schönberg: Anton Webern e Alban Berg. 3.-O 

neoclasicismo. Representantes principais da composición. Stravinski. 4.-Os visionarios: Edgar 

Varese e Charles Ives. 5.-Teatro musical europeo e americano a comezos do século XX: A 

música, os músicos e o público. A ópera ata 1950: Países germánicos, Francia, Rusia, Italia, 

Europa central, Inglaterra, Estados Unidos, e España: a ópera española na primeira metada 

do século XX. A zarzuela no século XX en España. As grandes voces da época. 6.-Orixe e 

desenvolvemento da música de jazz. 7.-Diferentes concepcións da orquestra no século XX. 8.-

Os balés rusos. Diaghilev (coreógrafos, compositores e escenógrafos). A danza moderna. 9.-

Novas linguaxes no século XX: o século dos ismos: Surrealismo, Expresionismo, etc. 10.-

Desenvolvemento da danza moderna nas primeiras décadas do século XX: As pioneiras da 

danza moderna: Isadora Duncan, Mary Wigman. 11.-A danza española no século XX. 12.-A 

música en España na primeira metade do século XX. Falla e a xeración do 98. A xeración da 

República. 13.-A música galega. Figuras representativas galegas na diáspora. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer, describir e explicar o impresionismo, as 

características musicais, figuras representativas, o contexto coa música, os músicos e o 

público, a música impresionista, compositores como Erik Satie, Claude Debussy, algúns 

continuadores, e Maurice Ravel. 2.Coñecer, describir e explicar a segunda escola de Viena: do 

Posromanticismo ao Dodecafonismo, composición e técnicas, a música, os músicos e o 

público, a música dodecafónica, os comezos do dodecafonismo: Arnold Schönberg e a escola 

de Viena, e os continuadores de Arnold Schönberg: Anton Webern e Alban Berg. 3.Coñecer, 

describir e explicar o neoclasicismo, os representantes principais da composición do 

neoclasicismo, e Stravinski. 4.Coñecer, describir e explicar os visionarios: Edgar Varese e 

Charles Ives. 5.Coñecer, describir e explicar o Teatro musical europeo e americano a comezos 

do século XX: a música, os músicos e o público, a ópera ata 1950 –nos Países xermánicos, en 

Francia, Rusia, Italia, Europa central, Inglaterra, Estados Unidos, e en España-, a zarzuela no 

século XX, os compositores, e as grandes voces da época. 6.Coñecer, describir e explicar a 
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orixe e desenvolvemento da música de jazz. 7.Coñecer, describir e explicar as diferentes 

concepcións da orquestra no século XX. 8.Coñecer, describir e explicar os balés rusos, 

Diaghilev (coreógrafos, compositores e escenógrafos), e a danza moderna. 9.Coñecer, 

describir e explicar as novas linguaxes no século XX: o século dos ismos: Surrealismo, 

Expresionismo, etc. 10.Coñecer, describir e explicar o desenvolvemento da danza moderna 

nas primeiras décadas do século XX: as pioneiras da danza moderna -Isadora Duncan e Mary 

Wigman. 11.Coñecer, describir e explicar a danza española no século XX. 12.Coñecer, 

describir e explicar a música en España na primeira metade do século XX,  Falla e a xeración 

do 98, e a xeración da República. 13.Coñecer, describir e explicar a música galega e figuras 

representativas galegas na diáspora. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, describe e explica o impresionismo, as 

características musicais, figuras representativas, o contexto coa música, os músicos e o 

público, a música impresionista, compositores como Erik Satie, Claude Debussy, algúns 

continuadores, e Maurice Ravel. 2.Coñece, describe e explica a segunda escola de Viena: do 

Posromanticismo ao Dodecafonismo, composición e técnicas, a música, os músicos e o 

público, a música dodecafónica, os comezos do dodecafonismo: Arnold Schönberg e a escola 

de Viena, e os continuadores de Arnold Schönberg: Anton Webern e Alban Berg. 3.Coñece, 

describe e explica o neoclasicismo, os representantes principais da composición do 

neoclasicismo, e Stravinski. 4.Coñece, describe e explica os visionarios: Edgar Varese e 

Charles Ives. 5.Coñece, describe e explica o Teatro musical europeo e americano a comezos 

do século XX: a música, os músicos e o público, a ópera ata 1950 –nos Países xermánicos, en 

Francia, Rusia, Italia, Europa central, Inglaterra, Estados Unidos, e en España-, a zarzuela no 

século XX, os compositores, e as grandes voces da época. 6.Coñece, describe e explica a 

orixe e desenvolvemento da música de jazz. 7.Coñece, describe e explica as diferentes 

concepcións da orquestra no século XX. 8.Coñece, describe e explica os balés rusos, 

Diaghilev (coreógrafos, compositores e escenógrafos), e a danza moderna. 9.Coñece, 

describe e explica as novas linguaxes no século XX: o século dos ismos: Surrealismo, 

Expresionismo, etc. 10.Coñece, describe e explica o desenvolvemento da danza moderna nas 

primeiras décadas do século XX: as pioneiras da danza moderna -Isadora Duncan e Mary 

Wigman. 11.Coñece, describe e explica a danza española no século XX. 12.Coñece, describe 

e explica a música en España na primeira metade do século XX,  Falla e a xeración do 98, e a 

xeración da República. 13.Coñece, describe e explica a música galega e figuras 

representativas galegas na diáspora. 

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 14 de Xaneiro ó 18 de Xaneiro  
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   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían parte do bloque 1 (audicións do Barroco, audicións do 

Clasicismo e parte das audicións do O Romanticismo, o Nacionalismo e o Post-Romanticismo, e 

os contidos 9, 10, 11, 12 e 13), todo o bloque 5 (unidades 4, 7 e parte das 10 e 17, e apuntes), 

e parte do bloque 6 (unidades 5, 8 e parte das 10 e 17, e apuntes) desta avaliación, cos 

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

principio de curso, bloques 1, 2, 3 e 4, 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 outro apartado. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 11 de Febreiro ó 19 de Febreiro  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían os bloques 1 (as audicións do Barroco, audicións do 

Clasicismo e parte das audicións do O Romanticismo, o Nacionalismo e o Post-Romanticismo, e 

os contidos 9, 10, 11, 12 e 13), bloque 5 (unidades 4, 7 e parte das 10 e 17, e apuntes), bloque 

6 (unidades 5, 8 e parte das 10 e 17, e apuntes) e bloque 7 (unidades 11, 12 e parte das 9, 10, 

14, 17 e 18, e apuntes) desta avaliación, cos respectivos contidos teóricos e prácticos, 

máis a materia dada desde principio de curso, bloques 1, 2, 3 e 4, cos respectivos 

contidos teóricos e prácticos. Aclaración: O departamento de música acordou que 

queda a criterio de cada profesor facer 1 ou 2 exames escritos. Se o profesor determina 

facer dous exames escritos as datas, contidos e estructura corresponderían co que se 

acaba de relatar no examen 1 e no examen 2. Se o profesor determina facer un só 

examen escrito, éste sería entre o 11 de Febreiro e o 19 de Febreiro e entrarían os 

bloques 1, 5, 6 e 7 desta avaliación cos respectivos contidos teóricos e prácticos, máis a 

materia dada desde principio de curso, bloques 1, 2, 3 e 4, 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 outro apartado. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O/s exame/s valóranse cun 85% na nota da 2ª avaliación. Se se fan dous exames cada examen 
valería o 42’5%. Se só se fai un examen, éste valería o total do 85%. 

 E o traballo diario valórase co 15% restante na nota da 2ª 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 17 ó 21 de decembro. 

 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: ós exámenes e ó traballo 
diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as respectivas porcentaxes anteriores, os 5 puntos 
correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación quedarán da seguinte maneira: 4’25 
puntos serán do/s exame/s, e 0’75 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. 
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 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. 
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RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a 2ª avaliación terá que examinarse da materia dada na 2ª avaliación. Farase entre o 
25 de febreiro e o 1 de marzo. 
 
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. 
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RELIXIÓN 

ASIGNATURA: RELIXIÓN 

CURSO: 2º BACH     AVALIACIÓN: 1º      ANO ACADÉMICO: 2018-19 

 
A.-PROGRAMA 

TEMA 1: A construcción da paz e a civilización do amor. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Un mundo en conflicto; 2.- Condicións e medios para construir a paz; 3.- 

O amor, distintivo do cristián e o seu compromiso na sociedade e na cultura.  

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.- Coñecer os factores que 

favorecen a aparición dos conflictos bélicos e a violencia terrorista; 2.- Profundizar na necesidade do 

compromiso persoal e social do cristiano na construcción da paz e a civilización do amor; 3.- Analizar algúns 

documentos dos Papas e da Conferencia Episcopal Española sobre o tema da paz e a ausencia de guerra.  

TEMA 2: A razón e a fe. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Concepto de fe; 2.- Probas da existencia de Deus; 3.- ¿Por qué creer no 
Deus de Xesucristo? 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-.Analizar as diferencias entre os distintos tipos de 

coñecemento: científico, metafísico e relixioso; 2.-.Descubrir a racionalidade da fe; 3.-Profundizar nas 

características do Deus de Xesucristo. 

TEMA 3: A fe e a cultura. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-Dimensión cultural da fe; 2.- Manifestacións artísiticas da fe; 3.- O arte 
cristiano na historia. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS :1.- Ver as influencias do cristianismo na cultura 

occidental; 2.- Analizar os aspectos particulares das mesmas: lingua, literatura, arte, música...; 3.- Recoñecer 

cómo o cristianismo valora as distintas manifestacións culturais do momento. 

TEMA 4: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 5: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 6: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 7: Nome do tema 
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 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 8: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS :1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 9: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 10: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 11: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

TEMA 12: Nome do tema 

 DURACIÓN APROXIMADA: x días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-........; 2.-........ ; 3.-......... 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.-......; 2.-.......; 3.-...... 

B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  

B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente 2.-Traer o material preciso 3.-Esforzarse e 
mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-
Organizarse para levar as tarefas ó día 7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo 8.- Ser respetuoso e 
observar as normas de convivencia 9.- Respectar as diferencias 10.-Rexeitar a violencia física e verbal 11.-
Mostrarse solidario 

B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1.-........ ; 2.-.........; 3.-......... 

 
C.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

  Libreta e traballo de investigación trimestral a concretar 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: 23-27 Novembro 
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   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Tres temas 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo de exame 

  EXAMEN 3: (excepción á regla)       

   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo de exame 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

  Exposición breve do tema tratado e lectura- repaso dos apuntes diarios. 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:  40 %      

  Exames…….: 40 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: 80%. Traballo de investigación e exame 
  

Actitudes: 20%. Interese e participación positiva. 

 
    

RECUPERACIÓN: 
            

  Mediante un examen : Data 
aproximada: 

Especificar a semana aproximada             

  

Sen exame  Presentar o traballo e ter en orden a libreta.             

    

NOTA 
FINAL: 

A suma do traballo diario e os coñecementos, dando tamén especial 

importancia as actitudes que se son positivas subirán a nota. 
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ECONOMÍA DA EMPRESA 
 

MATERIA : Economía da Empresa 

 

CURSO:        2º Bacharelato                  AVALIACIÓN:      2ª                ANO ACADÉMICO: 2018-19 
 

A. PROGRAMA 
 
TEMA 4: ACTIVIDADE PRODUCTIVA DA EMPRESA 

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

atópanse no  cadernillo da primeira avaliación 

  

TEMA 5: A FUNCIÓN COMERCIAL DA EMPRESA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS  :5.1. Departamento comercial da empresa. 5.2. Concepto e clases de mercado. 
5.3. Técnicas de investigación de mercados. 5.4. Comportamento do/da consumidor/a e 
segmentación de mercados. 5.5. Variables do márketing-mix e elaboración de estratexias. 5.6. 
Estratexias de márketing e ética empresarial. 5.7. Tecnoloxías da información e das 
comunicacións e márketing. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de 

acordo con elas, as políticas de márketing aplicadas por unha empresa ante diferentes 

situacións e obxectivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA5.1.1. Caracteriza un mercado en función de 

diferentes variables como, por exemplo, o número de competidores e o produto vendido. 

ECA5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os enfoques de márketing. 

ECA5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración 

consideracións de carácter ético, social e ambiental. ECA5.1.4. Comprende e explica as fases 

e as etapas da investigación de mercados. ECA5.1.5. Aplica criterios e estratexias de 

segmentación de mercados en casos prácticos. ECA5.1.6. Analiza e valora as oportunidades 

de innovación e transformación do márketing que xorden co desenvolvemento das tecnoloxías 

da información e da comunicación. ECA5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do 

departamento comercial da empresa. ECA5.1.8. Determina as necesidades da clientela en 

relación coas características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa. 

 

 

 

TEMA 6: A INFORMACIÓN NA EMPRESA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 25 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. 
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 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: 12 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 
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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. 

 

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 15 ao 22  de xaneiro  do 25 ó 31 de outubro      

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás UNIDADES  1,2, 3, 4 e parte da 5 e da 6 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 11 ao 15 de febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Proba escrita, referida ás UNIDADES 1, 2, 3,4, 5 e parte da 6 e da 7, que incluirá 

preguntas  de reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de 

contidos, de relación de contidos próximos, de resolución de problemas e de  

elaboración e interpretación de gráficos.      

 

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

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

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

Valoración cualitativa do progreso do alumno. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

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

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

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

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

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

 

RECUPERACIÓN:   

 

Mediante un exame   Data aproximada:   marzo 

 

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.    
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LATÍN II 
 

ASIGNATURA:  
CURSO:  2º BACH                                          AVALIACIÓN:  2ª                        
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 5: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 CONTIDOS:1.A poesía lírica. Catulo. Os elexíacos. Horacio. Ovidio. Lectura de Selección de textos de 

Catulo. 2.Morfoloxía verbal: os Infinitivos latinos. Morfoloxía e usos. O Xerundio. O supino.  
Morfoloxía verbal: Os Participios Latinos. Morfoloxía e usos. O Xerundivo. As voces perifrásticas activa e 
pasiva. Sintaxe do Dativo Axente. 

 : 
 
TEMA 6: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- A poesía lírica (2). Lectura de poemas de Catulo; 2.- Sintaxe: tipos de 

oracións e construcción subordinadas. Sintaxe: Construccións de infinitivo. As completivas de Infinitivo 
con Suxeito en Acusativo. Casos especiais. A pasiva impersoal. A construcción persoal e impersoal do 
Infinitivo. 

  :¡Error! Marcador no definido. 
 
TEMA 7: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1. A comedia latina. O teatro na Antiga Roma. A comedia: Plauto e Terencio. 

Lectura dunha obra de Plauto ("Aulularia"),  una selección de textos da comedia plautina e visionado da 
película ‘Golfus de Roma’. 2. Sintaxe: as construccións de Participio. Participio Concertado e Ablativo 

Absoluto. A construcción tipo ‘Cicerone consule’.(=Abl. Abs. sen participio). Uso do participio de 

perfecto de verbos deponentes concertado co Suxeito. Construccións de Xerundio e Xerundivo. 

Construccións de Supino. 3. Os verbos deponentes e semideponentes. 
 

  :¡Error! Marcador no definido. 
 
TEMA 8: Nome do tema 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1. A fábula latina. Fedro. Lectura dunha selección de Fábulas de Fedro.Sintaxe: 

oracións compostas. Coordinación e subordinación.  
Sintaxe: as oracións de relativo. Casos especiais. 
Sintaxe: as oracións interrogativas en latín. Directas e Indirectas. 
Sintaxe: os tipos de oracións completivas (ou “sustantivas” en latín).  
Usos de UT e CUM.  
Os verbos defectivos e impersoais. 

  :¡Error! Marcador no definido. 
   
 
B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  
B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse e mostrar interese 
por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-Organizarse para levar as   tarefas ó 
día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respetuoso e observar as normas de convivencia  9.-  Respectar as 
diferencias  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 
B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1.-Interese polo coñecemento do vocabulario latino e os seus procedementos de 
composición e derivación como instrumentos de creaciónde novos termos nas linguas  modernas; 2.-Actitude crítica 
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ante o contido ideolóxico  nas obras e texto propostas e un correcto análise das súas causas ; 3.-Conciencia do proceso 
de evolución das linguas .da conexión do latín coas linguas modernas. 
 
C.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  1.  Cuaderno da asignatura;  2.  Probas orais e escritasl 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Entre o 8 e 15 de Xaneiro de 2019 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Proba escrita Temas 5 e 6 
  EXAMEN 2:        
   DATA APROXIMADA: entre o 11 e o 19 de Febreiro do 2018 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Proba escrita Temas 7 e 8 
         
     
     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
  Corrección de actividades e libretas 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    30 %      
  Exames…….: 70 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: Os exames de coñecementos calificaranse sobre 7 
  Actitudes: As actitudescalificaranse sobre 3 

    
RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 
  Sen exame  Se aproban a segunda avaliación, considerarase aprobada a primeira  
   

NOTA 2ª Aval.:     A nota media dos exames de avaliación non deberá ser inferior a 4,50 sobre 10 puntos. A nota 
do 2º Examen da Avaliación non poderá ser inferior a 4’80 sobre 10.    

 

NOTA DA 

AVALIACIÓN 

FINAL 

 

Hai que advertir que, ó tratarse dunha asignatura lingüística non divisible en 

compartimentos estancos por avaliacións, a nota da Avaliación Final do curso 

será a media ponderada das tres avaliacións, de modo que terá un maior peso a 

nota da 3ª Avaliación. Hai que recordar que se se aproba a avaliación seguinte, 

recupérase a anterior. En caso de suspender a 3ª Avaliación, suspenderase a 

Avaliación Final. En todo caso, a nota da Avaliación Final non poderá ser inferior 

á da 3ª Avaliación.  Dado que nos exames da 3ª Avaliación se demostrará o 

desempeño de competencias traballadas ó longo de todo o curso, aqueles 

alumnos que teñan unha o dúas avaliacións suspensas recuperaranas se 

aproban a 3ª Avaliación. Por suposto, a cualificación da terceira avaliación terá 

en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que, se un alumno/a ten 

suspensas a 1ª e a 2ª Avaliacións, en caso de aprobar a 3ª, aprobará a 

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

repetimos, a nota da "Avaliación Final" non poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  
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GREGO II 

 
CURSO: 2º BACH AVALIACIÓN: 1ª ANO ACADÉMICO:2018-19 

 
A.-PROGRAMA 

TEMA 1: FLEXIÓN NOMINAL:repaso e ampliación. FLEXIÓN VERBAL: o futuro. 
DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

CONTIDOS: 1.- Revisión da flexión nominal: formas menos usuais e irregulares; 2.- 
Comparativos e superlativos regulares e irregulares; 3.- Numerais, determinantes e pronomes; 
4.-Sintaxe dos casos e das preposicions. 5.-O futuro. 6.- Historia da literatura: a épica, 
Homero e Hesíodo. Características do xénero. 

ESTÁNDARES DE PARENDIZAXE BÁSICOS: 1.-Recoñece calquera forma da flexión nominal 
e pronominal; recoñece as formas de futuro dun texto orixinal e sinxelo de Xenofonte, Platón, 
etc. 2.- Atopa esas formas no diccionario e tradúceas. 3.-Elabora un tema sinxelo sobre 
Homero e a Ilíada e Odisea: temas, ambiente, o héroe homérico… 

 

TEMA 2: FLEXIÓN VERBAL: o tempo pasado DURACIÓN 
APROXIMADA: 15 días 

CONTIDOS :1.- Revisión da flexión verbal tema de presente. O aumento: o imperfecto. O 
aoristo: aoristos (temático e sigmático); 2.- Formas nominales: repaso; infinitivo e participio; 
ampliación: os infinitivos e particiìos de aoristo 3.- 
Sintaxis do nominativo, do acusativo, do 
xenitivo e do dativo. 4.-Panorámica de historia de Grecia: as Guerras Médicas e a Guerra do 
Peloponeso. 
. 
ESTÁNDARES DE PARENDIZAXE BÁSICOS: 1.-Dada unha forma de 
imperfecto e aoristo atopa o seu presente no dicionario. Descompón estas formas nos 
seus morfemas. 2.-Traduce 
estas formas dentro dun texto sinxelo de Xenofonte, Platón,etc 3.-Elabora un tema sinxelo 
sobre os principais conflitos da historia grega. 

 
TEMA 3: A SUBORDINACIÓN 

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días 

CONTIDOS:1.- Introdución as subordinadas completivas; 2.- Introdución as subordinadas 
temporais; 3.- Introdución as subordinadas causais; 4.- Introdución as subordinadas finais; 5.- 
Subordinadas condicionais de estructura elemental. A poesía lírica: clasificación. Alceo, Safo e 
Arquíloco: temas, caracteristicas formais, trascendencia. 
ESTÁNDARES DE PARENDIZAXE BÁSICOS:1.- Traduce con coherencia un texto sinxelo de 
Xenofonte, ou Platón e recoñece nel as formas verbais e nominais e, sobre todo, as estruturas 
de subordinación vistas neste trimestre empregando o diccionario. Compón un tema sinxelo 
sobre calquera dos aspectos da Lírica: clasificación e temas, autores principais. 

 
 
C.-AVALIACIÓN 

  INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

Traballarase cos textos que a profesora entregará aos alumnos e eles terán que facer na 
clase e na casa. Valoraremos o traballo da clase con controis: recolla de traducións feitas 
na clase o una casa. Suporá un 50% da nota de avaliación.. 

EXAMEN DE AVALIACIÓN: 

DATA APROXIMADA: Novembro.  
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CONTIDOS E ESTRUCTURA: 

Tradución e analise sintáctica de textos gregos, preferentemente orixinais, utilizando o 
dicionario. Analise de textos gregos para identificar os elementos morfosintácticos, 
principalmente oracións completivas con conxunción, de relativo, 
subordinadas de participio e de infinitivo. 
Penalizarán especialmente as fallas de concordancia. 

Composición dun tema. Helenismos de uso frecuente relacionados coas palabras 
gregas que incorporan ao léxico polas traducións. A espera de instrucións sobre a 
reválida a tradución suporá o 70% da nota do exame. A análise morfosintáctica o 
10%. O tema o 10% e os helenismos outro 10%. 

 
  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
   

 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO: 

Cualificarase os alumnos diariamente segundo traballo levado a cabo na clase e na casa: 
50% da nota de avaliación valorando os seguintes aspectos: a traducción individual de 
breves textos gregos orixinais con presenza de todo tipo de sustantivos, adxetivos e 
pronomes, verbos en omega, oracións substantivas e adxectivas con construcións de 
infinitivo e de participio. 
Valorarase o interese e participación do alumno nas actividades propostas só 
para redondeo de notas. 
 

 NOTA DE COÑECEMENTOS: 
50% 

 

50% 

 

100% 

 
 

Exame…….: 

 
 

 NOTA DE AVALIACIÓN: 

 
 

Actitudes: 

 

Traballo diario: 

 

Coñecementos: 

(redondeos) 

  RECUPERACIÓN: 
 

 

Sen exame 

DE ALUMNOS DE CURSO NORMAL: 
A recuperación irase facendo día a día, veranse os resultados na seguinte avaliación: avaliación continua. 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 2º BACH                                     AVALIACIÓN: 2ª                         ANO ACADÉMICO: 2018-2019 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 7: El significado de las palabras 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1. Invención de palabras. 2. Significado y referencia en las palabras. 3. Los 

semas: denotativos y connotativos. 4. Campos semánticos y asociativos. 5. Relaciones 

semánticas: monosemia y polisemia. 6. Relaciones semánticas entre palabras: homonimia, 

sinonimia, antonimia, hiperonimia, paronimia. 7. El cambio semántico: causas y consecuencias. 

8. Mecanismos del cambio semántico: metáforas y metonimias, eufemismos, dilogías. 9. 

Significado y contexto. 

 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 analizar las distintas relaciones semánticas. 4. Reconocer la importancia del 

cambio semántico y sus consecuencias. 5. Analizar los mecanismos empleados en el campo 

semántico. 6. Comprender y producir textos escritos adecuados a la intención y situación. 7. 

Comprender y producir discursos oralmente y por escrito ajustándose a las condiciones de la 

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

preciso y especializado. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. 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. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 

(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 

temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 

reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 5. Explica con 

propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y 

connotativo, y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 6. Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

 

TEMA 8: La oración compuesta 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 



103 

 

 CONTIDOS: 1. La oración compuesta: clasificación. 2. Yuxtaposición y coordinación. 3. 

Subordinación sustantiva. 4. Subordinación adjetiva. 5. Subordinación adverbial y 

circunstancial. 

 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. Observar, 

reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto, señalando las conexiones 

lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 5. Aplicar los conocimientos sobre 

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

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua. 

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. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la 

relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 

empleando la terminología gramatical adecuada. 5. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y la mejora de éstos. 6. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos 

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

correcto de la lengua. 

TEMA 9: El teatro anterior a 1939 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 1. El teatro anterior a 1939. Panorama general. 2. Teatro comercial. Benavente. 3. 

Teatro innovador. Valle-Inclán, Lorca. 

 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 anterior a 1939. 5. Entender las conexiones entre los distintos 

tipos de teatro comercial, destacando a sus autores más relevantes. 6. Conocer el alcance del 

teatro innovador en los años anteriores a 1939, situando sus aportaciones más importantes. 7. 

Valorar y analizar la importancia y la conexión entre ellos de los autores teatrales innovadores.. 

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 
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documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante. 4. Reconoce la importancia del teatro anterior a 1939. 5. 

Entiende  las conexiones entre los distintos tipos de teatro comercial, destacando a sus autores 

más relevantes. 6. Conoce el alcance del teatro innovador en los años anteriores a 1939, 

situando sus aportaciones más importantes. 7. Valora y analiza la importancia y la conexión 

entre ellos de los autores teatrales innovadores. 8. Expresa sus experiencias de lectura de 

obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales en relación con el nuevo 

texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación de éste. 

 

TEMA 10: La poesía posterior a 1939 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 1. La poesía posterior a 1939. 2. Contexto histórico y social. 3. La poesía de 

posguerra. 4. La poesía social. 5. La renovación poética. La Generación del 50. 6. La poesía 

experimental. Los novísimos. 7. Últimas tendencias poéticas. 

 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 poesía posterior a 1939. 5. Entender la situación de 

extrema penuria cultural en la que se mueven los poetas de posguerra. Autores más 

relevantes. 6. Conocer el alcance de la poesía social como corriente de suma importancia en 

la historia literaria posterior a la Guerra. Autores más importantes. 7. Valorar y analizar la 

importancia de la renovación poética de la Generación del 50. Autores más relevantes. 8. 

Analizar y valorar la aportación de los novísimos a la poesía española. Autores más 

importantes. 9. Comprender las últimas tendencias poéticas. Autores más importantes. 

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 

poesía posterior a 1939. 5. Entiende la situación de extrema penuria cultural en la que se 

mueven los poetas de posguerra. 6. Conoce el alcance de la poesía social como corriente de 

suma importancia en la historia literaria posterior a la Guerra. 7. Valora y analiza la 

importancia de la renovación poética de la Generación del 50. 8. Analiza y valora la aportación 

de los novísimos a la poesía española. 9. Comprende las últimas tendencias poéticas. 10. 

Destaca a los autores más relevantes desde 1939. 11. Expresa sus experiencias de lectura de 

obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales en relación con el nuevo 

texto, para llegar a una mejor comprensión e interpretación de éste. 

TEMA 11: La novela y el ensayo posteriores a 1939 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
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 CONTIDOS: 1. La novela y el ensayo posteriores a 1939. 2. La novela de posguerra. 3. La 

novela del realismo social. 4. La renovación narrativa y experimentalista. 5. La novela en las 

últimas décadas. El neorrealismo. 6. El cuento. 7. El ensayo. 8. Autor destacado: Eduardo 

Mendoza y su obra La verdad sobre el caso Savolta. 

 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 novela y el ensayo posteriores a 1939. 5. Entender la 

lamentable situación cultural en la que se mueven los narradores de posguerra. Autores más 

relevantes. 6. Conocer el alcance de la novela social como importante corriente en la historia 

literaria posterior a la Guerra. Autores más importantes. 7. Valorar y analizar la importancia de 

la renovación de la novela a partir de los años 60. Autores más relevantes. 8. Analizar y 

valorar la aportación de las últimas generaciones de narradores. Autores más importantes. 9. 

Comprender las últimas tendencias del ensayo. 10. Analizar y comprender la obra La verdad 

sobre el caso Savolta como ejemplo de la nueva narrativa de finales del siglo XX. 

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 

novela y el ensayo posteriores a 1939. 5. Entiende la lamentable situación cultural en la que 

se mueven los narradores de posguerra y señala a los autores más relevantes. 6. Conoce el 

alcance de la novela social como importante corriente en la historia literaria posterior a la 

Guerra y valora a los autores más importantes. 7. Valora y analiza la importancia de la 

renovación de la novela a partir de los años 60. Indica qué autores son más relevantes. 8. 

Analiza y valora la aportación de las últimas generaciones de narradores, señalando autores 

que destacan. 9. Comprende las últimas tendencias del ensayo. 10. Analiza y comprende la 

técnica narrativa y los elementos esenciales de  la obra La verdad sobre el caso Savolta como 

ejemplo de la nueva novela de finales del siglo XX. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Actividades, trabajos escritos individuales o colectivos y exposiciones orales. 

 EXAMES: Se realizará un examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 
dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 11 y el 19 de febrero de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Lengua: 

 Lectura comprensiva de un texto. Cuestiones sobre él. 
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 Detectar las características léxicas básicas de las palabras. 

 Identificar componentes léxicos de las palabras. 

 Explica las relaciones semánticas entre palabras. 

 Análisis sintáctico. 

 Características básicas de las oraciones compuestas. 

Literatura: 

 Características generales del teatro anterior a 1939. 

 Características generales de la poesía posterior a 1939. 

 Características generales de la novela, el cuento y el ensayo posteriores a 1939. 

 Características temáticas y formales de la obra La verdad sobre el caso Savolta de 
Eduardo Mendoza. 

  

 

   

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Actividades de aula: hasta el 10%; examen o exámenes: hasta el 90% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos Actividades de aula: 10% (1 punto). Examen o exámenes: 90% (9 puntos). 
Se penalizará cada falta de ortografía y expresión con un 0,25 hasta un 
máximo de 2 puntos. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen: Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 

  Sen exame   

NOTA FINAL:  La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 
siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación, si 
fuese necesario. 
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PSICOLOXÍA 
 

MATERIA:PSICOLOXIA 

 
 
CURSO:2º BACHARELATO                          AVALIACIÓN:1ª                          
 
 
A.-PROGRAMA 

 
TEMA1: A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA. 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 
CONTIDOS: 
 
1.- Qué é a psicoloxía e as suas raices históricas. 
2.- Ciencia ou non? 
3.-  Escolas psicolóxicas. 
4.- O seu obxeto de estudo. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1. Entender o qué é a psicoloxía e prexuicos acerca dela. 
2. Identificar as suas raices históricas.. 
3. Coñecer as principais escuelas psicolóxicas.. 
4. Ser quen de distinguir as diferentes aplicacions da psicoloxía. 
5. Coñecer cómo se investiga en psicoloxía. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir psicoloxía e entender a sua orixe. 

 Diferenciar entre diferentes escolas psicolóxicas. 

 Funcións e aplicacios da psicoloxía.. 

 Definición  dos diversos métodos. 

 Diferenciar a psicoloxía básica e a aplicada. 
 

TEMA 2: FUNDAMENTOS NEUROLÓXICOS E XENÉTICOS DA CONDUCTA 
 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 
CONTIDOS: 
 
1.- O sistema nervioso humano. 
2.-Patoloxías cerebrais. 
3.-Métodos de exploración e estudo do cerebro. 
4.- Conceptos básicos de xenética. 
5.-Bases hormonais da conducta e sintomatoloxías patolóxicas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1. Entender o funcionamento do sistema nervioso humano. 
2. Identificar as pincipáis patoloxías cerebráis.. 
3. Coñecer os métodos de exploración do cerebro. 
4. Ser quen de distinguir conductas instintivas e aprendidas. 
5. Coñecer as principáis emocións. 
6. Coñecer a importancia do xenoma humano. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir conceptos fundamentais de xenética. 

 Coñecer algunhas patoloxías cerebrais. 

 Funcións e aplicacios da psicoloxía.. 

 Definición  de instintos humanos. 

 Coñecer o funcionamento do SNC. 

 Distinguir os principais neurotransmisores. 
  

 
TEMA 3: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 

 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 
CONTIDOS: 
 
1.- Percepción e atención. 
2.- Bases biolóxicas: os sentidos. 
3.-Principais teorías sobre a percepción humana. 
4.- Factores que influen na percepción. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1. Entender como funcionan os procesos cognitivos básicos. 
2. Identificar as súas fases.. 
3. Coñecer o funcionamento dos sentidos. 
4. Reflexionar sobre o papel dos sentidos na vida humana. 
5. Comparar as principais teorías sobre a percepción humana. 
6. Diferenciar distintos fenómenos perceptivos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

 Definir os procesos cognitivos básicos. 

 Diferenciar entre diferentes teorías sobre a percepción humana. 

 Funcións e aplicacións dos sentidos na vida humana:diferenzas co 
mundo animal. 

 Definición  dos diversos métodos para mellorar a atención. 
. 

 
B.- AVALIACIÓN 
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Haberá un so examen por avaliación no que entrará a totalidade da materia vista no trimestre. Este 
pode constar de preguntas tipo test, de desenrolo, curtas, comentarios de textos pequenos, ....etc. 
          O examen suporá un 80% da nota de avalición, sumando outro 20% o traballo de clase, 
actitude, interese pola materia, traballos en grupo o individuáis.... 
            A nota para aprobar cada avaliación é de 5; existindo a posibilidade de recuperar cada una 
das partes. 
           Para engadir ó 20% de traballo de clase, a nota de examen non poderá ser inferior a catro. 
 


