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MATEMÁTICAS 
 

MATERIA : MATEMÁTICAS 
 
CURSO: 2º ESO                              AVALIACIÓN:2ª                  ANO ACADÉMICO:2018-19 
 

A.-PROGRAMA 

 
TEMA 5:  Ecuacións de 1º e 2º grao 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 

 CONTIDOS :  

R Ecuacións de 1º grao 

F Ecuacións de 2º grao 

F Resolución de problemas mediante ecuacións 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B2-7. Utilizar a linguaxe alxébrico para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de 

ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa resolución 

métodos alxébricos ou gráficos e contrastando os resultados obtidos. 

B2-7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son 

solución desta. 

B2-7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado 

obtido. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Identificar igualdades alxébricas. Distinguir  ecuación de identidade. Apreciar se un número é solución 

dunha ecuación. Resolver ecuacións de 1ºgrao. Resolver ecuacións de 2º grao incompletas. Resolver a 

ecuación xeral de 2º grao. Coñecer o discriminante e a súa relación co número de solucións dunha 

ecuación de 2º grao. Resolución de problemas mediante ecuacións. 

 

TEMA 6: Sistemas de ecuacións 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS :  

F Ecuacións lineais 

F Sistemas de ecuacións lineais 
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1 
F Resolución de sistemas de ecuacións 2x2 

F  Métodos de resolución de sistemas 

F Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B2-7. Utilizar a linguaxe alxébrico para simbolizar e resolver problemas mediante 

a formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións, 

aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos e contrastando 

os resultados obtidos. 

B2-7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns 

números é ou son solución desta. 

B2-7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o resultado obtido. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Resolver sistemas por diferentes métodos. Resolución de problemas sinxelos.  

 

 

TEMA 7: Proporcionalidade numérica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 

 CONTIDOS :  

F Razón e proporción 

F Propiedades da proporcionalidade  

F Magnitudes directamente proporcionais 

F Magnitudes inversamente proporcionais  

F Repartos proporcionais 

F Porcentaxes  

F Aumentos e diminucións porcentuais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

B2-5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de 

proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun 

problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións 

porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais.. 

 MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións 
cotiás. 



5 

 

 MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son 
directa nin inversamente proporcionais. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Recoñecer magnitudes directamente proporcionais. Recoñecer magnitudes inversamente 

proporcionais. Facer repartos proporcionais. Resolver problemas sinxelos de proporcionalidade. 

Coñecer e comprender o concepto de Porcentaxe. Calcular aumentos e diminucións porcentuais. 

Resolución de problemas sinxelos de porcentaxes.  

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     

Número:  2   

Datas:  Exame 1:  6-15 Febreiro   

     Exame 2:  18-22 Marzo  

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

Estrutura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 

ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 

Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 

Datas:  do 26 Marzo-5 Abril   

Materia: Os mínimos esixibles correspondentes á 2ª avaliación 

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

puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 

Número: a criterio do profesor 

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

puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 
Outros (referidos a algún estándar).  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 
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 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no período da avaliación  
calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Onde: 
X=Nota media das notas dos exames feitos no período da avaliación 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas no 
período 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 do 
seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Onde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas durante 

o curso 
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

MATERIA:  LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º ESO 

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

A.-PROGRAMA  

 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  : Comprensión lectora e vocabulario referido á comunicación. O 

pronome persoal. Punto, coma, punto e coma. O galego hoxe. Niveis de 

competencia. O narrador. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

Ademais dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia 

oral e escrita, avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa.LGB3.5.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. LGB3.5.2. Aplica estratexias 

para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.LGB3.6.1. Analiza e 

usa correctamente a puntuación para a cohesión textual.LGB3.7.2. Exprésase, con 

estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e 

como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 

identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 

xénero humorístico.LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de 

Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 

alumnadoLGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 

desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 

texto.LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 

desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 

texto.LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o 

punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos 

literarios.LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, 

localiza e describe os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de 

vista, tempo, espazo e personaxes principais.LGLB5.5.2. Compara textos 

pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.LGLB5.6.1. Escribe textos 

sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 
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dos recursos retóricos traballados na aula.LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo 

unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a resolución 

de dúbidas de traballo. 

TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  : Comprensión lectora e vocabulario referido á navegación. O verbo. 

Dous puntos, puntos suspensivos, comiñas e raias. Valoración social da lingua. 

Personaxes, espazo e tempo. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

Ademais dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia 

oral e escrita, avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa.LGLB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 

información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 

obras.LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical 

e ortográfica dos textos.LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías 

gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 

flexivas das non flexivasLGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e 

formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos.LGB3.7.2. 

Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 

creatividade.LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 

os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo 

a través da identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición 

oral e no xénero humorístico.LGB4.2.1. Describe e analiza a situación 

sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do 

alumnado.LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 

de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.LGB4.5.1. 

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 

contorno.LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 

desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 

texto.LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, 

localiza e describe os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de 

vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

TEMA 7:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  : Comprensión lectora e vocabulario referido aos medios de transporte. 

Verbos regulares e irregulares. O uso do B e do V. Normalización e normativización. 
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A poesía lírica. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

Ademais dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia 

oral e escrita, avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa.LGLB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 

información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 

obras.LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical 

e ortográfica dos textos.LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e 

formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos.LGB4.1.1. 

Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 

identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 

xénero humorístico.LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. LGB 4.3.1. 

Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito do ensino.LGB4.3.2. 

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega.LGB4.6.3. Recoñece os 

trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 

unificadora.LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 

para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha 

obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 

texto.LGB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas 

recitados ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo 

os principais recursos estilísticos.LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao 

mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e 

diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

TEMA 8:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  : Comprensión lectora e vocabulario referido aos seres míticos. O uso 

do h. Os préstamos. As formas poéticas. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 

Ademais dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia 

oral e escrita, avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa.LGLB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 

información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 

obras.LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical 

e ortográfica dos textos.LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os 

recursos da lingua con flexibilidade e creatividade.LGB4.1.1. Valora a lingua como 
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instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de relación 

interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 

humorístico.LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a 

importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua 

galega.LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 

desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 

texto.LGB52.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas 

recitados ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo 

os principais recursos estilísticos.LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética 

servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

 

 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

  

  Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre 
aspectos relevantes do tema (exercicios, ditados, resumos, esquemas), 
controis de verbos, traballos sinxelos...    

  

 2 por avaliación. Equilibrio teoría e práctica.  
  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Mediados Febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       Unidades 5 e 6. Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a 

cada un dos bloques temáticos de que consta cada unidade 

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Mediados de Marzo (Antes do 22  de marzo) 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 7 e 8, Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a cada 

un dos bloques temáticos de que consta cada unidade  

  LIBRO DE LECTURA   A caixiña dos rancores. Héctor Cajaraville. Editorial Xerais 
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   DATA APROXIMADA:  Data libre a escoller polo alumnado     

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Control de lectura e preguntas sobre os elementos que interveñen no 
texto narrativo de creación literaria. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: - VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO  O profesor 

levará un control das tarefas diarias do alumno. De non presentar estas ou presentalas 

cun desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a puntuación deste apartado 

se reduza ou mesmo desapareza.   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: O 30%  correspondente á valoración do traballo diario distribúese 

así: 

 10% (1 punto) para o libro de lectura 

 20% (2 puntos) para chamadas de clase, traballos recollidos, 

oralidade e outros aspectos que o profesor considere. 

O 70% restante (7 puntos) virá da media dos exames 1 e 2. 

 Para poder aprobar a materia o alumno ten que acadar un mínimo de 3,5 puntos (sobre 10) nas 

probas escritas e un mínimo de 5 (sobre 10) nos instrumentos de control do traballo diario. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada: A semana seguinte á entrega de 

notas. 

  Sen exame  Mediante un exame de toda a materia da avaliación.  Data 

aproximada: a semana seguinte á entrega de notas aínda que 

poderá ser modificada de acordo coas necesidades do 

alumnado.   

   

NOTA FINAL:   

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, tendo en conta 

as recuperacións. Poderán facer unha nova recuperación, a final de 

curso, aqueles alumnos que teñan unha ou dúas avaliacións suspensas. 

A cualificación da terceira avaliación terá en conta as das avaliacións 

anteriores, de xeito que a cualificación da terceira avaliación será 

coincidente coa nota final de curso.   

   

PLAN LECTOR    Non ten incidencia nas notas de avaliación 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

MATERIA:  XEOGRAFÍA E HISTORIA  

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

 

   A.- PROGRAMA 

 

   TEMA 5: 

 

A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS:  

o O carácter relixioso da arte románica. 

o A vida monástica e a importancia da Igrexa como centro cultural. 

o O latín como lingua culta e as linguas romances. 

o As características básicas da arquitectura románica. 

o As características da escultura románica e a súa relación coa arquitectura. 

o As características e funcións da pintura románica. 

o Obras artísticas do Románico nas súas tres expresións (arquitectura, escultura e pintura). 

o As mostras destacadas da presenza do Románico na Península Ibérica e en Galicia. 

o Etapas da arte románica ibérica e a súa plenitude. 

o Situación nun mapa dos territorios principais nos que se desenvolveu a arte Románica. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

 Recoñecer a importancia da Igrexa e dos mosteiros na Idade Media. 

 Analizar as formas de expresión artística do Románico: arquitectura, pintura e escultura. 

 Explicar a influencia da arte románica na Península Ibérica. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  

 Coñece a importancia da Igrexa na Idade Media e a súa estreita vinculación coa eclosión 

dun novo estilo artístico: o Románico. 

 Explica a vida monástica: organización, ordes, normas de conduta, partes do mosteiro e 

as súas funcións. 

 Expón as características da arquitectura románica: as igrexas e as súas partes. 

 Describe a pintura románica: características e funcións. 

 Expón as características da escultura románica: relación coa arquitectura e análise das 

súas obras. 

 Coñece a presenza do Románico na Península Ibérica e en Galicia: orixe, etapas, 

plenitude e obras arquitectónicas, escultóricas e pictóricas máis representativas. 
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   TEMA 6: 

 

 

 

AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL 

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS:  

o As razóns que estimularon o renacemento da vida urbana. 

o Os principais espazos da cidade medieval. 

o Os grupos sociais que habitaban a cidade medieval. 

o As actividades económicas que se realizaban na cidade medieval. 

o A expansión comercial: feiras e rutas marítimas. 

o A Europa da Baixa Idade Media e o afianzamento do poder real. 

o Relacións entre burguesía e monarquía. Cortes e parlamentos. 

o As causas da crise da Baixa Idade Media: fame, Peste Negra e guerras entre monarquías 
europeas. 

o A Peste Negra: orixe, expansión, causas e consecuencias. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

  Coñecer as razóns que estimularon o renacemento da vida urbana: consecuencias da 

expansión agraria e comercial que se produciu en Europa occidental a partir do século XI. 

 Describir as características das cidades medievais e dos grupos sociais que vivían nelas: 

formas de goberno e actividades económicas. 

 Explicar a importancia da burguesía e o seu papel fundamental no desenvolvemento de 

Europa na Baixa Idade Media. 

 Entender o concepto de crise, as súas causas e as súas consecuencias económicas e sociais. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Desenvolve as causas que favoreceron o aumento de produción agraria e, en consecuencia, 

o crecemento da poboación e a vida urbana  

 Caracteriza a cidade medieval analizando os seus aspectos sociais, económicos, 

gobernamentais e organizativos, e o auxe da burguesía durante a Baixa Idade Media. 

 Analiza as actividades esenciais para o crecemento das sociedades urbanas: a artesanía e o 

comercio. 

 Explica a relación simbiótica entre a monarquía e a clase social nacente, a burguesía: o 

afianzamento do poder real a cambio de liberdade persoal e seguridade para desenvolver a 

actividade comercial  

 Analiza a crise da Baixa Idade Media, as súas causas e consecuencias, e explica as revoltas e 

os conflitos urbanos e campesiños que tiveron lugar neste período. 

 

   TEMA 7: 

 

OS GRANDES REINOS PENINSULARES (séculos XIII-XV) 
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 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 

o A relevancia da batalla das Navas de Tolosa. 

o A expansión castelá nos séculos XIII e XIV. 

o A conquista de Baleares e Valencia por parte da Coroa de Aragón: Xaime I o Conquistador. 

o As repoboacións das terras conquistadas entre os séculos XIII e XV. 

o Formación e institucións da Coroa de Castela e a Coroa de Aragón. 

o A importancia da gandería castelá: a transhumancia e a Mesta. 

o A expansión aragonesa polo Mediterráneo. 

o A diversidade de culturas na Península durante a Idade Media. 

o A importancia de Alfonso X O Sabio e consideración de Toledo como centro cultural. 

o A revolta irmandiña en Galicia. 

o Os conflitos urbanos e as rebelións campesiñas. 
 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Coñecer os feitos que posibilitaron a consolidación e evolución dos reinos hispánicos e localizar 

nun mapa o desenvolvemento da Reconquista dos reinos de Castela, Portugal e a Coroa de 

Aragón. 

 Describir a forma na que se levou a cabo a repoboación dos territorios conquistados polos 

reinos cristiáns. 

 Explicar a organización do poder e as institucións e a economía gandeira de goberno do reino 

de Castela. 

 Expor a organización do poder e as institucións da Coroa de Aragón. 

 Describir a convivencia entre varias culturas na Península Ibérica. 

 Analizar a crise económica, social e política que tivo lugar na Baixa Idade Media na Coroa de 

Castela e na Coroa de Aragón. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Describe a importancia da batalla das Navas de Tolosa como suceso fundamental para o 

debilitamento das taifas musulmás e tamén a expansión dos reinos cristiáns. 

 Expón o xeito de repoboación das terras conquistadas e compara o propio dos distintos 

reinos.  

 Explica a Coroa de Castela e o seu papel protagonista na expansión dos reinos cristiáns: 

forma de goberno, tipo de economía e xeito de organización social. 

 Expón a importancia da transhumancia e a Mesta nunha sociedade fundamentalmente 

gandeira.  

 Explica a Coroa de Aragón e a peculiaridade do seu goberno: unha Coroa, varios reinos. 

Analiza a súa forma de goberno, tipo de economía e xeito de organización social. 

  Expón a riqueza cultural que promoveu o encontro entre a cultura cristiá, xudía e 

musulmá.  

 Desenvolve os enfrontamentos sociais que tiveron lugar en Castela, Aragón e Galicia e 

as súas causas e consecuencias.  
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     TEMA 8: 

 

A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 

o A orixe e a contextualización histórica do Gótico. 

o O nacemento das universidades e os saberes clásicos: o trivium e o quadrivium. 

o As características básicas da arte gótica. 

o A arquitectura góticas: construcións urbanas e características. 

o A catedral como máximo expoñentes da arquitectura gótica. 

o A pintura e a escultura góticas.  

o As diferenzas entre arte gótica e románica, con especial incidencia na arquitectura. 

o As mostras máis destacadas do Gótico na Península Ibérica. 

o A arte gótica en Galicia. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Explicar o renacer cultural europeo occidental tras unha época de profunda crise.  

 Explicar as principais características da arquitectura gótica e a súa construción máis 

representativa. 

 Recoñecer as características da pintura e escultura da arte gótica e comentar algunhas obras 

representativas. 

 Expor a presenza do estilo gótico na Península Ibérica e en Galicia. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Expón as causas do proceso de crecemento cultural do Occidente europeo e coñece as 

súas consecuencias na educación, na relixión e na arte. 

 Describe a arquitectura gótica e expón as súas características en comparación coas do 

Románico e as innovacións que introduciu o novo estilo.  

 Explica as catedrais como as edificacións máis representativas da arquitectura gótica: 

características, partes coa súa correspondente función e participantes na súa 

construción.  

 Recoñece os trazos distintivos da escultura gótica e a súa evolución respecto á propia do 

Románico. 

 Identifica os trazos distintivos da pintura gótica. 

 Coñece a influencia do Gótico na Península Ibérica e Galicia e algunhas das súas obras e 

artistas máis representativos.  

 
     B.- AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS: 

  DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  
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  Caderno de clase que conteña as tarefas realizadas día a día, que será revisado polo profesor/a 

durante o trimestre. Preguntas de clase (orais e escritas). Revisión das actividades a realizar tanto na 

aula como aquelas a realizar fora do horario. Controis que se poderán realizar ao remate das 

unidades didácticas. Traballos obrigatorios ou opcionais que se indicarán con pautas e prazos de 

realización concretos. 

  EXAMES 

Ao longo da 2ª avaliación haberá dous exames, cunha ponderación homoxénea. En consecuencia 

obterase unha media que representará o 70% da nota final desta avaliación. Se a nota media dos 

exames é inferior a 3 puntos non se terá en conta a nota que se obteña no traballo diario (30%). 

Así mesmo, a superación dos exames non garante o aprobado da materia si non se conta coa 

puntuación de traballo diario (30%), que se valora segundo actitude, actividades e caderno. 

É necesario que a presentación da proba práctica por parte do alumnado sexa correcta, cunha 

ortografía comprensible e un vocabulario axeitado. As faltas de ortografía serán valoradas 

negativamente polo profesor/a, cunha penalización máxima dun punto, se son constantes e 

reiterativas. 

   

EXAME 1: 

        

   DATA APROXIMADA: 6 - 12 de febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Unidades 5 (Cultura e a arte do románico) e 6 (Cidades da Europa medieval).   

Modelo de exame: 

a) Cuestións sobre conceptos ou vocabulario, para definir de forma breve pero 

completa. 

b) Preguntas relativas ás actividades diarias (relacionar, V/F, seleccionar, completar). 

c) Apartados expositivos relativos a contidos onde o alumnado deberá demostrar os 

seus coñecementos cunha explicación razoada e ben redactada. 

d) Algún suposto práctico (mapas, eixe cronolóxico, gráficos, texto, obra de arte...), no 

que poderán constar preguntas que orienten a resposta do alumnado. 

e) Posibilidade dalgunha pregunta opcional (que incrementaría a nota) 

O exame terá unha valoración de 10 puntos. Cando non todas as preguntas teñan a mesma 

puntuación, cada cuestión indicará a seu valor. 

   

EXAME 2: 

       

   DATA APROXIMADA: 12 - 20 de marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       
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    Unidades 7 (Grandes reinos peninsulares s. XIII-XV) e 8 (Cultura e arte do gótico) 

Modelo de exame: Con estrutura semellante ao anterior. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO 

Observación directa de: participación na clase, dominio dos procedementos, hábitos escolares, actitudes 
(esforzo por aprender, material necesario, respecto das normas, atención nas explicacións, …) 

A falta significativa do material necesario e solicitado para utilizar na aula incidirá na valoración deste 

apartado. 

Será obrigatorio entregar realizadas todas as actividades e traballos complementarios. A presentación fora 

de prazo destas actividades suporá unha penalización na cualificación ou o seu rexeitamento.  

Análise das tarefas: Terase en conta a realización dos exercicios e actividades propostas, así como a 

presentación, orde, limpeza, marxes, caligrafía e lexibilidade, ortografía e composición correctas, etc. 

Revisaranse os cadernos durante o trimestre para a súa valoración. 

EXAME 

Terase en conta a calidade expositiva, a presentación axeitada e a ortografía. A mala presentación e as 

faltas graves de ortografía poderán baixar entre 0,5 e 1 punto. 

Se nunha proba se detecta algún comportamento fraudulento esa proba terá unha valoración de 0. 

A falta a unha proba escrita e/ou oral por enfermidade ou outra causa debe ser comunicada ao 

profesor/a ou, no seu defecto, á Xefatura de Estudos. O alumnado que falte a unha proba debe presentar 

a xustificación dentro das 72 horas seguintes á súa incorporación á aula. Si unha vez superado ese marxe 

de xustificación non se presenta ningunha documentación a proba poderá cualificarase cun 0. 

  NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

  NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: O 30% dos instrumentos de control  (3 puntos ) recollerá a puntuación asignada 

ao caderno e outros aspectos avaliables no traballo diario (chamadas de clase, 

traballos de aula e casa, preguntas escritas, exercicios en formato dixital na AV, actividades e 

traballos propostos, actitude ante a materia...).  

Calcularase unha media dos exames realizados, obtendo unha puntuación que 

pondera un 70% na nota final desta avaliación. Se a nota media dos exames 

resulta inferior a 3 non se valorará a nota do traballo diario (30%) 

É necesario que a presentación das probas por parte do alumnado sexa correcta, 

cunha ortografía comprensible e un vocabulario adecuado. As faltas graves de 

ortografía serán valoradas negativamente polo profesor/a, cunha penalización 

máxima de 1 punto si son constantes e reiterativas. 
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O comportamento positivo ou negativo, con independencia doutras medidas 

adoptadas, poderá incidir nos redondeos aplicados á cualificación de final de 

trimestre. 

Unha avaliación considérase superada cando se acade a puntuación de 5 sobre 

10, seguindo as porcentaxes de valoración indicadas anteriormente. 

 

RECUPERACIÓN: 

   9-13 de xaneiro 

  Mediante un exame: Data aproximada: 23 – 26 abril 

  Sen exame  Realización dun exame na semana do 23-26 de abril ou data 

acordada. 

Aquel alumnado que non presente o caderno de aula durante a 

avaliación ou non faga as actividades indicadas polo profesorado 

non terá dereito a realizar este exame.  

   

NOTA FINAL: A nota final do curso será a media ponderada das tres avaliacións, tendo en conta as 

recuperacións aprobadas ou con cualificación superior á nota de avaliación. 
(Si un alumno ten suspensa algunha avaliación terá que presentarse á recuperación, si non o fai a nota será 0, e 

será esta a que faga media para a nota final). 

A proba de recuperación, a final de curso, poderá incluír materia de todo o ano académico 

ou de cada unha das avaliacións, para aqueles alumnos que teñan só unha suspensa. 

A cualificación da terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito 

que esta cualificación será coincidente coa nota final de curso. 

A reiteración en comportamentos impropios e prexudiciais influirá de maneira negativa na 

nota final.  

Aqueles alumnos que ao rematar o curso non teñan acadado o grao mínimo de consecución 

nos estándares de aprendizaxe serán avaliados negativamente. 
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FÍSICA E QUÍMICA 

 
CURSO: 2º ESO                              EVALUACIÓN: 2ª                     AÑO ACADÉMICO: 18-19 

 
A.-PROGRAMA 

 

TEMA 5: FORZAS E MOVEMENTOS: 

 
DURACIÓN APROXIMADA: 4 semanas 

CONTIDOS: 

1. Clasificación dos corpos trala aplicación dunha forza. Corpos ríxidos. Elásticos. Plásticos. 

2. Tipos de efecto ao aplicar forza a un obxecto. 
3. O efecto deformador das forzas. 
4. Concepto de forza. 
5. Lei de Hooke. 
6. O dinamómetro. 
7. Sistema de referencia. Traxectoria. Posición e desprazamento. 
8. A velocidade. Cambios de unidades de velocidade. 
9. O movemento rectilíneo uniforme (MRU). 
10. O movemento circular uniforme (MCU). 
11. A aceleración. 
12. O movemento e as forzas. Forzas que tiran ou empuxan. A forza de rozamento e omovemento. 

13. As máquinas. Máquinas que transforman movementos. Máquinas que transforman forzas. 
14. Aplicación dunha técnica. Traballo con animacións en movemento. 
15. Investigación. Máquinas que transforman forzas. A polea e as forzas. A rampla e as forzas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia e relacionalas coa súa 

natureza e as súas aplicacións. 
2. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de movementoe das 

deformacións. 
3. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e o tempo 

investido en percorrelo. 
4. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas espazo/tempo e 

velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas. 
5. Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación dun movemento noutro diferente, 

e a redución da forza aplicada necesaria. 
6. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá.. . 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
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1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo. 

2. Establece a relación entre o alargamento producido nun peirao e as forzas que 
produciron eses alargamentos, describindo o material a utilizar e o procedemento a 
seguir para i so e poder comprobalo experimentalmente. 

3. Establece arelación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou a 
alteracióndo estado de movemento duncorpo. 

4. Describe autilidade do dinamómetropara medir aforza elástica e rexistra os resu ltadosen táboas e 
representacións gráficas expresando o resultadoexperimental enunidades noSistema Internacional. 

5. Realiza cálculos para resolverproblemas cotiáns utilizando oconcepto develocidade. 

6. Deduce a velocidade mediae instantáneaapartirdas representacións gráficas do espazo e da velocidade 
en función do tempo. 

7. Xustificasi un movemento é acelerado ou non apartir das representacións gráficas do espazo e 
davelocidade en función dotempo. 

8. Interpreta o funcionamentode máquinas mecánicas simplesconsiderandoaforza e a distancia ao 
eixe de xiro e realiza cálculossinxelos sobre o efectomultiplicador daforza producido porestas 
máquinas. 

9. Analiza os efectosdas forzas de rozamento ea súainfluencia no movemento dosseres vivos eos vehículos. 

 
 

TEMA 6. AS FORZAS NA NATUREZA 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 SEMANAS 

 

CONTIDOS. 

1. O universo. Modelosdeuniverso. Modelo xeocéntrico. Modelo heliocéntrico. Leis de Kepler. 
2. Corpos e agrupacións no universo. O sistema solar. Osplanetas interiores. Os diversos corpos celestes 
3. Os imáns. O compás. 

4. Construción dun compás 
5. As forzas nanatureza. Forza gravitatoria. Forza eléctrica. Forza nucleardébil. Forza nuclearforte. 
6. A forza de gravidade. Leide gravitación universal. A forza gravitatoria eo peso. 
7. As distancias e tamaños no universo. Anos edías no sistemasolar. 
8. Forzas de atracción e repulsión entreimáns. 
9. Funcionamento daTerracomo un imán 
10. Os inicios daelectricidade. Electrización porfrotamento. Electrización porcontacto. 

Electrizaciónporindución. 
11. A forzaeléctrica. Leide Coulomb. 
12. Fenómenos cotiáns. Tormentas epararraios. 
13. Circuítos eléctricos: lei de Ohm. 

14. O magnetismo. Electricidadeemagnetismo. 
15. Aplicación dunha técnica. Representación decircuítos eléctricos con esquemas. 
16. Investigación. Realización deexperimentos conimáns. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de movemento e das deformacións. 

2. Establecer avelocidadedun corpo comoa relación entreo espazopercorrido e o tempo investido en 

percorrelo. 
3. Considerar aforza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, dos movementos orbita is e 
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dos distintos niveis de agrupación no Universo, e analizaros factores dos quedepende. 

4. Identificaros diferentes niveis de agrupación entre corpos celestes, desdeos cúmulos de galaxias 
aos sistemas planetarios, eanalizaraorde demagnitudedas distancias implicadas. 

5. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución damateriae as características das 
forzas que se manifestan entreelas. 

6. Interpretarfenómenos eléctricos medianteo modelo de cargaeléctricae valorara 
importanciadaelectricidadena vidacotiá. 

7. Xustificarcualitativamente fenómenosmagnéticos e valorara contribución do magnetismo no 
desenvolvement o tecnolóxico. 

8. Comparar os distintos tipos de imáns, analizaro seu comportamento e deducirmediante 
experiencias as características das forzas magnéticas postas de manifesto, asícomo a súa 
relación coacorrenteeléctrica. 

9. Recoñecer as distintas forzasqueaparecennanatureza e os distintos fenómenos asociados 
aelas. 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 
1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existeentre dous corpos coas masas dos 

mesmos e a distanciaque os separa. 
2. Distingue entre masae peso calculando o valorda aceleración dagravidade apartir da relación entre 

ambas 
magnitudes. 

3. Recoñece que aforza de gravidade mantén aos planetas virando ao redordo Sol, e á Lúa ao 
redordo noso planeta, xustificandoo motivo polo que esta atracción non levaácolisióndos 
dous corpos. 

4. Relacionacuantitativamente avelocidadeda luz co tempo que tarda en chegará Terra desde 
obxectos celestes afastados e coa distancia áquese atopan devanditos obxectos, interpretando os 
valores obtidos. 

5. Explicaa relación existenteentre as cargas eléctricas e a constitución damateriae asociaa carga 
eléctricados corpos cun exceso ou defecto deelectróns. 

6. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entredous corpos coasúacarga e a d 
istancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria eeléctrica. 

7. Xustificarazoadamentesituacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos 
relacionados coa electricidadeestática. 

8. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo e 
describe asúa acción sobre distintos tipos desustancias magnéticas. 

 

 

TEMA 7.A ENERXÍA 

DURACIÓN APROXIMADA: 

12 DÍAS CONTIDOS. 

1. Fontes deenerxía. 
2. Fontes renovables e non renovables de  enerxía. 
3. Aproveitamento das distintas fontes de enerxía. 
4. Análisis das transformaciónsde enerxíanunhacentraleléctrica. 
5. Investigación. Transformacións e transferencias de enerxía. Combustibles. Materiais 

radioactivos. A auga. O vento. ATerra. O sol. 
6. Formas de presentación daenerxía. Enerxíatérmica. Enerxíacinética. Enerxíapotencial. Enerxíaelé 

ctrica. Enerxía radiante. Enerxíaquímica. Enerxíanuclear. 
7. Características da enerxía. Intercambio de enerxíaentre os corpos. 
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8. Fontes de enerxía. Fontes renovables e non renovables de enerxía. 
9. Aproveitamento daenerxía. 
10. Impacto ambiental daenerxía. 
11. A enerxíaqueutilizamos. 
12. Produción e consumo de enerxía en España. Aforro enerxético e desenvolvementosostible. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Recoñecerque aenerxía éacapacidade de producirtransformacións ou cambios. 
2. Identificaros diferentes tipos de enerxíapostos de manifesto en fenómenos cotiáns e en 

experiencias sinxelas realizadas nolaboratorio. 
3. Relacionar os conceptosde enerxía, caloretemperatura en termos dateoría cinético-moleculare 

describir os mecanismos polos que se transfire aenerxíatérmicaen diferentes situacións cotiás. 

4. Valoraro papel da enerxíanas nosas vidas, identificaras diferentes fontes, compararo impacto 
medioam biental das mesmas e recoñecer a importancia do aforro enerxéticopara un 
desenvolvementosostible. 

5. Coñecer e comparar as diferentes fontes de enerxíaempregadas na vida diarianun contexto global 

que implique aspectos económicos emedioambientais. 

6. Valoraraimportancia de realizarun consumo responsabledas fontes enerxéticas. 
7. Coñecer a formana que se xeraa electricidadenos distintos tipos de centrais eléctricas, 

asícomo o seu transporte aos lugaresde consumo. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

1. Argumentaque a enerxíapódese transferir, almacenarou disipar, pero non crear nin 
destruír, utilizando exemplos. 

2. Recoñece e define aenerxíacomo unha magnitude expresándoanaunidade correspondente 
no Sistema Internacional. 

3. Relacionao concepto de enerxíacoa capacidade de producircambios e identifica os diferentes 
tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás explicando as transformacións 
dunhas formas aoutras. 

4. Identificaos mecanismos de transferenciade enerxíarecoñecéndoos en diferentes situacións cotiás e 
fenómenos atmosféricos, xustificando aselecciónde materiaisparaedificiose no deseño desistemas 
de quecemento. 

5. Recoñece, describee comparaas fontes renovables e non renovables de enerxía, analizan do con 
sentido crítico o seu impactomedioambiental. 

6. Compara as principais fontes de enerxíade consumo humano, apartirda distribución 
xeográficados seus recursos e os efectos medioambientais. 

7. Analizaapredominanciadas fontes de enerxíaconvencionais) fronte ás alternativas, argumentando 
os motivos polos que estasúltimasaíndanon están suficientementeexplotadas. 

 

B.-AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS: 

 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
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Terase en conta o traballo diario como saídas ao encerado, exercicios feitos, traballo en clase tanto 
individual ou en grupo, actitude cara á materia. 

 

EXAMENES: 

 
EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: Entre o 6 e o 13 
de febreiro CONTIDOS E ESTRUTURA: 
TEMAS IMPARTIDOS ATA ESE MOMENTO 

 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: Entre o 13 e 
22 de marzo CONTIDOS E 
ESTRUTURA: 
TEMAS IMPARTIDOS ATA ESE MOMENTO 

 
Os exames serán de preguntas razoadas e cálculo numérico onde estean presentes os estándares 
de aprendizaxe. Cada pregunta terá unha puntuación e poden estar presentes varios estándares. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

NOTA DE COÑECEMENTOS 

Terase en conta o traballo diario exposto nos instrumentos de control, de maneira que a partir dunha 
nota medianos exames de 4,25 póidase redondearao aprobado ou non. 

 

EXAMES. O 1º contará un 40% e o segundo, onde entrará materia do primeiro contará un 60%. Para 
poder aprobar , facendo a media, é necesario ter unha nota superior a 2 no exame. 

 
RECUPERACIÓN: Farase logo da avaliación e constará dun exame de todos os contidos da avaliación. 
Si apróbase queda aprobada a avaliación, pero a recuperación non é para subir nota. 

 
NOTA FINAL. A nota final será a mediadas tres avaliacións. Para aprobar é necesario ter as tres 
avaliacións aprobadas ou dúas aprobadas e unha suspensa si este suspenso é dunha nota igual ou 
superiora 3. 
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INGLÉS 

 
MATERIA: INGLÉS 

CURSO: 2º ESO                                     AVALIACIÓN: 2º                              CURSO 2018-19 

TEXTO NEW ACTION 2 

A.-PROGRAMA 

TEMA 4 : BELIEVE IT OR NOT 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS: Partes do corpo. Guess the monster. Verbos . Reading Lectura de textos nunha website 

Grammar Forma e uso do Pasado simple en negativa e interrogativa.Audios Trivia Game e Telling a 
story.Oral Pedir e dar informacion sobre experiencias pasadas. Writing Entrada nun blog. Conectores de 
secuencia  Videos Sherlock Holmes, Anisha and friends , Ancient Egypt Monsters 

  
  

 

TEMA 5: WHAT`S THE WEATHER LIKE? 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS:  El clima,  mapas, informe meteorologico, desastres climatologicos y vocabulario 

relacionado Reading. Cartas a unha revista, Posts en un foro de debate, Calentamiento global. 
Grammar: Pasado continuo afirmativa , negativa e interrogativa Audio:Informacion meteorologica , 
Conversacion sobre un record mundial Oral: Falar do tempo climatoloxico e describir acontecementos 
pasados. Writing: Narrar unha situacion de emerxencia por un desastre natural. Videos Board sports  
Anisha and friends  Climate quiz  Natural disasters 

  
   

 
TEMA 6: HEALTHY LIVING 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS: Salud y comida habitos saludables vocabulario relacionado, Reading Articulo de revista 

sobre salud Encuesta de clase sobre habitos saludables. Grammar Verbos modales Habilidades  
Obligaciones y prohibiciones Audios Falando dun problema de salud Mes saludable. Dar consello e facer 
suxerencias Writing Responder nunha columna de revista sobre salud Videos Charlie Chaplin Anisha and 
friends Natural Cures Laughter 

  
2ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS: @ alumn@ coñece e usa adecuadamente o vocabulario das 

unidades, entende e responde por escrito e oralmente os textos e audios das unidades pode contar a 
modo de relato ou descripcion acontecementos pasados seguindo os modelos estudiados, escribe 
pequenos textos axustandose as indicacios dadas. 

 

 

 

 

B.-AVALIACIÓN 

 
INSTRUMENTOS: 
De control do classroom work: Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, exposicións orais, amosar interese 
e participar nas actividades propostas tanto de carácter individual como de grupo. A inclusión dun libro de lectura e 
opcional segundo o criterio de cada profesor 
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 EXAMES: Máximo dous por avaliación 
  EXAME 1:         
   DATA APROXIMADA:          Finais de Xaneiro –principios de febreiro (aprox) 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
     Todo o dado na primeira avaliación mais o tema 4 parte do 5     
  EXAME 2:        
   DATA APROXIMADA: Mediados de Marzo aprox. 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Todo o dado incluindo o tema 6. 

CRITERIOS DE CUALIFICACION 

 Listening 10% 

Reading 15% 

Writing 20% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Speaking 15% 

Classroom Work 10% 
 

         
    

Mediante un exame : 
     
  Sen exame O aprobado  desta avaliación  implica a recuperación da anterior suspensa. 

   
  
   
    

NOTA DE AVALIACIÓN: O alumno ten que ter acadado mínimo un 30% en cada apartado para 
que se considere aceptable. Non poderá haber ningún apartado en branco. No caso de non 
superar a avaliación poderá ser recuperada na seguinte dado a continuidade da materia. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

*  Amosa interese, participa nas actividades tanto individuais como de grupo, participa nas 

clases impartidas polo auxiliar de conversa, fai as tarefas propostas, libro de lectura e outras 

actividades propostas por o profesor/a. A cualificación será sempre global, amosará o nivel 

que posúe o alumno/a e será en base a competencia comunicativa. 

 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 

 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 

 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode 
resumilos. 

 Comprende textos orais e é capaz de respostar cuestións sobre eles. 

 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as 
instruccións dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os 
erros básicos que se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 
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 Aspectos académicos que se cualifican 

Comprensión oral/escrita: 

LISTENING ESO 10%  BACH 15%   READING 15% 

Produción oral/escrita: 

WRITING 20%   SPEAKING ESO 15%  BACH 20%/PHONETICS BAC 5% 

Tools: 

GRAMMAR ESO 15% BACH 10%   VOCABULARY ESO 15% BACH 10% 

Asemade valorase o CLASSWORK co unha porcentaxe de10% na ESO e de 5% no 

Bacharelato. 

 

  

OUTRAS CONSIDERACIÓNS: 

 

 Como o programa Xade non admite decimais, a decisión de redondear positiva ou 
negativamente a nota das probas vai en función da actitude do alumno ao longo do 
curso e que valora só o profesor/a usando a porcentaxe de Classwork. Cando decimos 
actitude, queremos dicir, actitude positiva cara a materia, profesor e compañeiros, de 
respeto e tolerancia así coma de amosar interés e participar activamente na clase. 

 A nota da avaliación ordinaria e a mesma que a da terceira avaliación ou superior en 
función do redondeo mencionado no punto anterior. 

 Cando a asignatura está pendente do curso anterior será o profesor/a do curso actual 
o que faga o seguimento da mesma tendo en conta o traballo e resultados diarios asi 
como con probas, traballos e exames que considere necesarios. 

 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentarase facer 
xunto con outra clase, de non ser posible buscarase outra data que non interfira coa 
marcha da clase polo que a proba de audio non se repetirá. O departamento non 
pode preparar nin pode facer exames de listening para un único alumno. 

 En setembro non se fará, na proba extraordinaria, nin exame oral nin listening (por 
razóns organizativas). A puntuación inclúese no  resto dos ítems. 

 Erros  básicos que se penalizarán con (0.1p): 
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- Omitir o suxeito diante dun verbo. 

- Omitir o –s da terceira persoa do presente simple. 

- Confundir auxiliar do/does. 

- Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 

- Usar posesivos/demonstrativos incorrectamente. 

- Non dominar os tempos verbais. 

- Cometer faltas de ortografía. 

- Unha presentación escrita desordenada, con riscaduras, e de aspecto descoidado, 
sen márxenes e parágrafos destacados, 

- Falta de coherencia e estruturación nas mensaxes producidas 

- Non axustarse ao tema demandado. 

- A copia literal das palabras ou expresións ou frases do texto a traballar. 

- Respostas curtas no traballo de comprensión de textos escritos. 

- Reincidencia de erros de pronunciación básica. 

- Erros nos contidos mínimos de cada unidade. 

- Mal uso do artigo. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

*  Amosa interese, participa nas actividades tanto individuais como de grupo, participa 

nas clases impartidas polo auxiliar de conversa, fai as tarefas propostas, libro de lectura 

e outras actividades propostas por o profesor/a. A cualificación será sempre global, 

amosará o nivel que posúe o alumno/a e será en base a competencia comunicativa. 

 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 

 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 

 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode 
resumilos. 

 Comprende textos orais e é capaz de respostar cuestións sobre eles. 

 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as 
instruccións dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando 
os erros básicos que se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

 Aspectos académicos que se cualifican 

Comprensión oral/escrita: 

LISTENING ESO 10%  BACH 15%   READING 15% 

Produción oral/escrita: 

WRITING 20%   SPEAKING ESO 15%  BACH 20%/PHONETICS BAC 5% 

Tools: 

GRAMMAR ESO 15% BACH 10%   VOCABULARY ESO 15% BACH 10% 

Asemade valorase o CLASSWORK co unha porcentaxe de10% na ESO e de 5% no 

Bacharelato. 

  

OUTRAS CONSIDERACIÓNS: 

 

 Como o programa Xade non admite decimais, a decisión de redondear positiva 
ou negativamente a nota das probas vai en función da actitude do alumno ao 
longo do curso e que valora só o profesor/a usando a porcentaxe de Classwork. 
Cando decimos actitude, queremos dicir, actitude positiva cara a materia, 
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profesor e compañeiros, de respeto e tolerancia así coma de amosar interés e 
participar activamente na clase. 

 A nota da avaliación ordinaria e a mesma que a da terceira avaliación ou superior 
en función do redondeo mencionado no punto anterior. 

 Cando a asignatura está pendente do curso anterior será o profesor/a do curso 
actual o que faga o seguimento da mesma tendo en conta o traballo e resultados 
diarios asi como con probas, traballos e exames que considere necesarios. 

 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentarase facer 
xunto con outra clase, de non ser posible buscarase outra data que non interfira 
coa marcha da clase polo que a proba de audio non se repetirá. O departamento 
non pode preparar nin pode facer exames de listening para un único alumno. 

 En setembro non se fará, na proba extraordinaria, nin exame oral nin listening 
(por razóns organizativas). A puntuación inclúese no  resto dos ítems. 

 Erros  básicos que se penalizarán con (0.1p): 

 

- Omitir o suxeito diante dun verbo. 

- Omitir o –s da terceira persoa do presente simple. 

- Confundir auxiliar do/does. 

- Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 

- Usar posesivos/demonstrativos incorrectamente. 

- Non dominar os tempos verbais. 

- Cometer faltas de ortografía. 

- Unha presentación escrita desordenada, con riscaduras, e de aspecto 
descoidado, sen márxenes e parágrafos destacados, 

- Falta de coherencia e estruturación nas mensaxes producidas 

- Non axustarse ao tema demandado. 

- A copia literal das palabras ou expresións ou frases do texto a traballar. 

- Respostas curtas no traballo de comprensión de textos escritos. 

- Reincidencia de erros de pronunciación básica. 

- Erros nos contidos mínimos de cada unidade. 

- Mal uso do artigo. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

ED.FÍSICA CURSO 2º ESO               AVALIACIÓN 2ª               ANO ACADÉMICO 2018-19 
 
Sesións aproximadas: 24 días 

 
A) PROGRAMA 
TEMA 5.- O VOLEIBOL 

Duración aproximada: 12 Sesións 
Contidos científicos: Regulamento e técnicas básicas. Tácticas de ataque e defensa. Obxectivos en ataque e 
defensa. 
Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de 
avaliación): 

-Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas e artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 
independentemente das súas características, colaborando con elas e aceptando as súas achegas. 
-Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades específicas, 
das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou adaptadas. 
-Resolver  situacións  motoras  de  oposición,  colaboración  ou  colaboración-oposición,  utilizando  as 
estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 

 
TEMA 6.- INICIACIÓN Ó SENDEIRISMO E Á ORIENTACIÓN 
Duración aproximada: 6 días 
Contidos científicos: Sinalización de percorridos. 
Equipamento básico: roupa, calzado mochila. Uso de google earth para a creación de rutas de sendeirismo 
Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 
Crear unha ruta a través de google earth. Coñecer e diferenciar un GR ,PR dun SL Localizar e diferenciar no 

teu concello os diferentes tipos de sendeiros sinalizados. Práctica de xogos de busca do tesouro e manexo de 
mapas 

Coñecemento das posibilidades do entorno natural como medio para a realización de actividades físicas 
Recoñecer as posibilidades das actividades de orientación  como forma para mellorar a autoestima  e a 
calidade de vida. 

 
TEMA 8.- HABITOS SAUDABLES 
Duración aproximada: 2 días 
Contidos científicos: Postura e hixiene postural. Coñecemento e práctica de hábitos de vida saudable 
Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 
Sensibilizarse sobre a importancia dunha dieta equilibrada e a relación de esta sobre o estado de 
saúde. 

Manter unha actitude hixiénica e postural correcta a hora de realizar os exercicios 
 

TEMA 9.- XOGOS TRADICIONAIS 
Duración aproximada: 4 días 
Contidos científicos: Coñecemento e práctica de xogos tradicionais autóctonos e doutras rexións. Os 
deportes tradicionais e autóctonos como fenómeno social 
Obxectivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación):Coñecer e saber xogar ó trompo, canecas, 
pincho, soga-tira, bilarda, ... 

          Crear  unha  base  de  datos  de  xogos  tradicionais  e  autóctonos  coa  axuda  dos  outros  membros  
da comunidade ( pais, avós, tíos, ...) 
 

B.- OBXECTIVOS ACTITUDINAIS 
B1) De carácter xeral 
Ser puntual 
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Traer a clase roupa adecuada e roupa para mudarse  e ducharse tras a sesión 
Esforzarse e ter actitude positiva na clase 
Traballar colaborando con compañeiros e profesor 
Coidar o material deportivo e as instalacións 
Mostrar interese e respecto polas actividades e os contidos da materia 

 
B1) Específicos do trimestre: 
Crear unha ruta de sendeirismo a través de google earth 
Traballar o acondicionamento xeral das capacidades físicas relacionadas coa saúde. 
Coñecer as posibilidades do entorno natural como medio para a realización de actividades físicas 
recreativas. 
Crear unha base de datos de xogos tradicionais e autóctonos. Respectar e aceptar as normas e 
regulamentos no traballo do voleibol 
 
 C.- AVALIACION 

C1) INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

CONTIDOS CONCEPTUALES 

Exame de tipo teórico de pregunta corta ou tipo test sobre os contidos desenvolvidos no trimestre 
(90%) 
Observación sistemática, rexistros anecdóticos e pequenos traballos relacionados cos contidos 
teóricos que se están a tratar. (10%) 

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Exame de tipo práctico que consistirá en dúas partes(90%) 
 

            Avaliación de probas de voleibol. 
            Avaliación dunha ruta de sendeirismo a través de google earth. 
            Avaliación da base de datos de xogos tradicionais. 

Rexistro anecdótico (10%) 

 

 CONTIDOS ACTITUDINAIS 

Lista de control cos elementos das actitudes 
(80%) 

Rexistro anecdótico (20%) 
Os alumnos exentos: 

• Terán que facer un diario escrito das sesións impartidas na avaliación 
• Presentarán un traballo monográfico sobre un tema proposto polo profesor. 
• Participarán, na medida do posible, axudando o profesor e os compañeiros cando sexan requiridos. 

 
Os alumnos que non xustifiquen de xeito apropiado (oficial) unha falta de asistencia serán penalizados con -0,3 a 
nota media da avaliación e o dobre cada vez que o caso se repita (0,60, 1,20...) 
Os alumnos que en máis dunha ocasión non traian a roupa o non xustifiquen de xeito apropiado a non 
realización das sesións prácticas serán penalizados con -0,20 na nota media da avaliación e o dobre cada vez que 
o caso se repita (0,40, 0,80...) 
 
USO DE MATERIAIS OU MEDIOS ILÍCITOS 

1. Para a realización dos controis ou das probas de avaliación non está permitido outro material que o 
distribuído polo profesorado e aquel que expresamente autorice. 

2. Nas probas escritas, o uso ou a tenencia de medios ilícitos, tanto documentais como electrónicos, 
detectados de forma flagrante polo profesorado, implicarán a anulación da proba. 

3. Cando se trate de traballos individuais ou grupais ou de prácticas entregadas polo alumnado, o uso 
fraudulento do traballo doutros como se dun mesmo se tratara e coa intención de aproveitalo en 
beneficio propio acarreará as sancións previstas no seguinte apartado. 

4. Deberá constar documentalmente un informe da incidencia elaborado polo profesorado que inclúa as 
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circunstancias do feito e a actuación levada a cabo. 
 

CUALIFICACIÓN DA PROBA FRAUDULENTA 

A realización fraudulenta de calquera control ou proba de avaliación implicará a cualificación de 0 (en 
Bacharelato) ou 1 (na ESO)  na proba correspondente e o suspenso na avaliación en curso, eventualidade que 
será anotada ademais no seu boletín de cualificacións por parte do titor, iso con independencia de outras 
responsabilidades en que o estudante poida incorrer. 

No caso de ter copiado nun exame final de xuño, a recuperación haberá de efectuarse en setembro. Esta 
cualificación deberá basearse na constancia indubitada da fraude e non na sospeita non confirmada do uso de 
medios ilícitos. 

EFECTOS DISCIPLINARIOS 

O profesor que detectara unha irregularidade deberá comunicalo a xefatura, entregando o informe elaborado, 
aos efectos de instar, de ser necesario, á apertura dun expediente disciplinario. 

 
C2) Criterios de cualificación: 
Cada unha das partes da avaliación terá que estar aprobada para poder superar o trimestre dentro da 
materia. Haberá, ademais, traballos optativos tanto de carácter práctico como conceptual para optar a subir 
nota nos apartados conceptos e procedementos. 
Nota de avaliación final: conceptos (30%) + procedementos (50%) + actitudes (20%). 

 
C3) Recuperación 

Para a recuperación da materia pendente deberá ser avaliado nas probas ordinarias teóricas e prácticas, 

tendo en conta que cada profesor no seu curso correspondente pode controlar e valorar si presenta unha 

evolución positiva do alumno/a  no curso superior. 

Para ter o dereito ó exame de Maio e imprescindible o normal seguimento das actividades de aprendizaxe que 
o alumno/a do nivel que cursa ademais da entrega de dous traballos teóricos, uno no primeiro trimestre  e o 
outro no segundo trimestre 
 
C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación. 
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TECNOLOXÍA 
 

 
TECNOLOXÍA 2º ESO (1ª AVALIACIÓN) 

CONTIDOS 

Propiedades dos materiais técnicos. Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas. Circuítos 

eléctricos: compoñentes básicos, funcionamento e simboloxía. Elementos dun equipamento informático. 

Programación de aplicacións informáticas. Estrutura e elementos básicos dun programa informático. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. B3.1. Analizar as propiedades dos materiais 

utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos. B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están 

sometidas as estruturas, experimentando en prototipos. B4.3. Deseñar e simular circuítos eléctricos con 

simboloxía adecuada e montalos con operadores elementais. B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación 

mediante un contorno de programación gráfico, utilizando o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

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) 

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-TEB3.1.1. - Describe as características 

propias dos materiais de uso técnico. 

Peso: 3% 

Identifica as propiedades físicas, 

químicas e ecolóxicas básicas dos 

materiais técnicos. 

5 Fin setembro 
2º-TEB3.1.2. - Identifica tipos de materiais con 

que están fabricados obxectos técnicos cotiás. 

Peso: 2% 

Identifica os materiais máis usados 

nos obxectos técnicos comúns: 

madeira, metal, plásticos e 

formigón. 

2º-TEB4.1.1. - Describe audiovisual ou dixital, 

as características propias que configuran os 

tipos de estruturas, apoiándose en información 

escrita. 

Describe os tipos de estruturas 

básicos e as súas características. 

 

10 

Finais 

outubro 
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Peso: 2% 

2º-TEB4.1.2. - Identifica os esforzos 

característicos e a súa transmisión nos 

elementos que configuran a estrutura. 

Peso: 8% 

Diferencia os esforzos de tracción, 

compresión e flexión, e relaciónaos 

cos elementos dunha estrutura. 

2º-TEB4.3.1 - Deseña e monta circuítos 

eléctricos básicos empregando lámpadas, 

zoadores, motores, baterías e conectores. 

Peso: 12% 

Analiza e manipula circuítos 

eléctricos simples con pila, 

interruptor, lámpada e motor. 

12 
Finais 

novembro 

2º-TEB5.1.1 - Identifica as partes dun 

computador. 

Peso: 2% 

Diferencia os elementos de 

entrada, saída, proceso e 

almacenamento nun ordenador. 

2 Ó rematar 

2º-TEB5.3.1. - Deseña e elabora aplicacións 

informáticas sinxelas mediante un contorno de 

programación gráfico. 

Peso: 2% 

Resolve un problema de 

programación sinxelo usando 

Scratch. 

3 Ó rematar 

 

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 excepto os 
correspondente ó traballo no taller (a nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 
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MÚSICA 
 

ASIGNATURA: MÚSICA  

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

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:  

UNIDADE 5 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: 1.1 A Subdivisión binaria;  1.2. A anacruse;  1.3. As 

notas a contratempo;  1.4. As síncopas;   2.-Práctica instrumental e vocal: "Canción de 

berce" de J. Brahms; "Espiritual negro" (popular); "Troula" (popular)  3.-Coñecemento 

instrumental: 3.1. A familia da corda percutida: 3.1.1. O piano;    4.-Descubrir a música: 

"Marcha turca" de Mozart;   5.-Historia da música galega: 5.1. A música folk: 5.1.1. Os 

anos 60;   5.1.2. Os anos 70;   5.1.3. Os anos 80;   5.1.4. Dos anos 90 á actualidade;   6.-

Descubrir a música: "Contravento" (popular);   7.-Práctica instrumental e vocal: "Ao ghai 

ghai" (popular);   8.-Música moderna:  8.1.O jazz nos anos 40;   8.2. O jazz nos anos 50;   

8.3. O jazz nos anos 60;   9.-Actividades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Saber, explicar e identificar os conceptos e 

representacións gráficas de subdivisión binaria, anacruse, síncopas e notas a contratempo 

e sabelas interpretar. 1.2.Identificar aqueles efectos rítmicos que propician cambios na 

acentuación dunha partitura; 2.Interpretar vocal e instrumentalmente e memorizar pezas 

musicais e cancións; 3.Comprende e explica as características e funcionamento de cada 

un dos instrumentos de corda percutida e os criterios da súa clasificación. 4.Identificar 

aqueles efectos rítmicos que propician cambios na acentuación dunha partitura. 

5.Recoñecer auditivamente os instrumentos de corda percutida. 6.1.Recoñecer 

auditivamente e determinar a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas 

musicais. 6.2.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) 

para o seguimento e comprensión global de audicións. 7.Recoñecer auditivamente as 

sonoridades de fragmentos de folk galegos. 8.Distinguir en audicións os trazos máis 

característicos do jazz. 9.-Comprender e explicar as características e funcionamento de 

cada un dos instrumentos de corda percutida e os criterios da súa clasificación. 

10.Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical á que pertence a 

audición seleccionada. 11.Comprender e explicar a música folk galega nos anos 60, nos 

anos 70, nos anos 80 e dos anos 90 á actualidade. 12.Comprender, recoñecer e saber 

definir correctamente o jazz, e comprender e explicar o jazz nos anos 40, nos anos 50 e 

nos anos sesenta. 13. Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles 

para a aprendizaxe e indagación do feito musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Sabe, explica e identifica os conceptos e 

representacións gráficas de subdivisión binaria, anacruse, síncopas e notas a contratempo 

e sabe interpretalas. 1.2.Identifica aqueles efectos rítmicos que propician cambios na 

acentuación dunha partitura. 2.Interpreta vocal e instrumentalmente e memoriza pezas 

musicais e cancións. 3.Sabe, coñece e explica as características e funcionamento de cada 
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un dos instrumentos de corda percutida e os criterios da súa clasificación. 4.Identifica 

aqueles efectos rítmicos que propician cambios na acentuación dunha partitura. 

5.Recoñece auditivamente os instrumentos de corda percutida. 6.1.Recoñece 

auditivamente e determina a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas 

musicais. 6.2.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) 

para o seguimento e comprensión global de audicións. 7.Recoñece auditivamente as 

sonoridades de fragmentos de folk galegos. 8.Distingue en audicións os trazos máis 

característicos do jazz. 9.-Sabe, coñece e explica as características e funcionamento de 

cada un dos instrumentos de corda percutida e os criterios da súa clasificación. 

10.Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que pertence a 

audición seleccionada. 11.Sabe, coñece e explica a música folk galega nos anos 60, nos 

anos 70, nos anos 80 e dos anos 90 á actualidade. 12.Sabe, coñece e sabe definir 

correctamente o jazz, e coñece, sabe e explica o jazz nos anos 40, nos anos 50 e nos 

anos sesenta. 13 Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para 

elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

TEMA 2: UNIDADE 6 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Os signos de repetición;   2.-Práctica instrumental e 

vocal: "Blowin' in the wind" de Bob Dylan; "A frauta máxica" de W. A. Mozart; "Amoriños 

collín" (popular); "A saia da Carolina" (popular); "Canto de romaría" (popular);   3.-

Descubrir a música: "Cabalería lixeira" de Suppé;   4.-Coñecemento instrumental: 4.1. Os 

instrumentos aerófonos:  4.1.1. Os aerófonos de madeira;   4.1.2. Os instrumentos 

aerófonos  de vento-madeira con bisel;   5.-Historia da música galega: A música pop en 

Galicia;   6.-Música moderna:  6.1. O jazz nos anos 70;   6.2. O jazz na actualidade :  

6.2.1. O jazz en Europa;  6.2.2. O jazz en España;   6.2.3. O jazz en Galicia;   7.-

Actividades: 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Entender e explicar o uso e función dos signos de 

repetición; 1.2.Comprender a escritura e posterior posta en práctica dos signos de 

repetición na interpretación de partituras. 2.Interpretar vocal e instrumentalmente e 

memorizar pezas musicais e cancións. 3. Seguir correctamente o pulso dunha obra de 

música culta, improvisando un acompañamento.  4.Comprender e explicar as 

características e funcionamento de cada un dos instrumentos de vento e os criterios da 

súa clasificación. 5. Entender o uso e función dos signos de repetición. 6.1.Recoñecer 

auditivamente e determinar a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas 

musicais. 6.2.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) 

para o seguimento e comprensión global de audicións. 7.Recoñecer auditivamente os 

instrumentos de vento madeira. 8.Recoñecer auditivamente as sonoridades da música 

pop en Galicia. 9.Distinguir en audicións os trazos máis característicos do jazz. 10.1.Saber 

a clasificación dos instrumentos de vento e comprender e explicar as características dos 

instrumentos de vento. 10.2.Comprender e explicar as características e funcionamento de 

cada un dos instrumentos de vento-madeira e os criterios da súa clasificación. 

11.Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical á que pertence a 

audición seleccionada. 12.Comprender e explicar a evolución da música pop en Galicia. 

13.Saber a importancia do jazz no panorama actual e comprender e explicar o jazz nos 

anos 70 e o jazz na actualidade. 14.Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar 
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e reproducir música. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Sabe, coñece e explica o uso e función dos 

signos de repetición. 1.2.Comprende a escritura e posterior posta en práctica dos signos 

de repetición na interpretación de partituras. 2.Interpreta vocal e instrumentalmente e 

memoriza pezas musicais e cancións. 3.Sigue correctamente o pulso dunha obra de 

música culta, improvisando un acompañamento. 4.Comprende e explicar as 

características e funcionamento de cada un dos instrumentos de vento e os criterios da 

súa clasificación. 5. Entende o uso e función dos signos de repetición. 6.1.Recoñece 

auditivamente e determina a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas 

musicais. 6.2.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) 

para o seguimento e comprensión global de audicións. 7.Recoñece auditivamente os 

instrumentos de vento madeira. 8.Recoñece auditivamente as sonoridades da música pop 

en Galicia. 9.Distingue en audicións os trazos máis característicos do jazz. 10.1.Sabe e 

explica a clasificación dos instrumentos de vento e sabe, coñece e explica as 

características dos instrumentos de vento. 10.2.Sabe, coñece e explica as características 

e funcionamento de cada un dos instrumentos de vento-madeira e os criterios da súa 

clasificación. 11.Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que 

pertence a audición seleccionada. 12.Sabe, coñece e explica a evolución da música pop 

en Galicia. 13.Sabe a importancia do jazz no panorama actual e sabe, coñece e explica o 

jazz nos anos 70 e o jazz na actualidade. 14.Coñece algunhas das posibilidades que 

ofrecen as tecnoloxía e as utiliza como ferramentas para a actividade musical. 

TEMA 3: UNIDADE 7 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: 1.1 A melodía:  1.1.1. Frases e estruturas melódicas;   

1.2. Os intervalos:  1.2.1. Tipos de intervalos;   2.-Práctica instrumental e vocal: "Minuet" 

de J. S. Bach; "Alalá de Noia" (popular); "Os picapedra" de T. Nichols/H. Curtin;   3.-

Descubrir a música: "Danza chinesa" de P. I. Tchaikovsky;   4.-Coñecemento instrumental: 

Os instrumentos aerófonos con lingüeta simple: 4.1. O clarinete;  4.2. O saxofón;   5.-

Música moderna:  5.1. As orixes do rock;   5.2. O rock nos anos sesenta;   5.3. O rock de 

finais dos 60 a principios dos 70:  O folk-rock; O blues rock; O rock psicodélico; O glam 

rock; O heavy metal; O punk;   6.-Práctica instrumental e vocal: "Starway to Heaven" de 

Deep Purple;   7.-Historia da música galega: 7.1. O rock en Galicia;  7.2. O rock bravú;   8.-

Actividades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer e definir correctamente os conceptos de 

melodía, frase e estructuras melódicas, de motivo, frase e período, empregando a 

linguaxe adecuada. 2.1.Coñecer e definir correctamente os conceptos de intervalos e tipos 

de intervalos, empregando a linguaxe adecuada; 2.2.Identificar e crear os distintos tipos 

de intervalos. 3.Interpretar vocal e instrumentalmente e memorizar pezas musicais e 

cancións. 4.Coñecer e explicar as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos aerófonos con lingüeta simple e os criterios da súa clasificación. 

5.1.Recoñecer auditivamente e determinar a época, autor, intérprete, obra-peza, país, 

xénero ou forma, instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, 

timbre, repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais. 5.2.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, 

comentarios, musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. 

6.Recoñecer auditivamente os instrumentos aerófonos con lingüeta simple. 7.Recoñecer 



38 

 

auditivamente as sonoridades das vertentes da música rock. 8. Recoñecer auditivamente 

as sonoridades da música rock en Galicia e do rock bravú. 9.Coñecer e explicar as 

características e funcionamento de cada un dos instrumentos aerófonos con lingüeta 

simple e os criterios da súa clasificación. 10.Recoñecer auditivamente e determinar a 

época e a cultura musical á que pertence a audición seleccionada. 11.Coñecer e explicar 

correctamente as orixes do rock, o rock nos anos sesenta, e o rock de finais dos sesenta a 

principios dos setenta coas súas vertentes. 12.Ter unha idea global do fenómeno bravú, 

tanto a nivel musical como social, e coñecer e explicar o rock en Galicia. 13. Utilizar de 

maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e indagación 

do feito musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, sabe e define correctamente os conceptos 

de melodía, frase e estructuras melódicas, de motivo, frase e período, empregando a 

linguaxe adecuada. 2.1.Coñece, sabe e define correctamente os conceptos de intervalos e 

tipos de intervalos, empregando a linguaxe adecuada; 2.2.Identifica e crea os distintos 

tipos de intervalos. 3.Interpreta vocal e instrumentalmente e memoriza pezas musicais e 

cancións. 4.Coñece, sabe e explica as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos aerófonos con lingüeta simple e os criterios da súa clasificación. 

5.1.Recoñece auditivamente e determina a época, autor, intérprete, obra-peza, país, 

xénero ou forma, instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, 

timbre, repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais. 5.2.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, 

comentarios, musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. 

6.Recoñece auditivamente os instrumentos aerófonos con lingüeta simple. 7.Recoñece 

auditivamente as sonoridades das vertentes da música rock. 8. Recoñece auditivamente 

as sonoridades da música rock en Galicia e do rock bravú. 9.Coñece, sabe e explica as 

características e funcionamento de cada un dos instrumentos aerófonos con lingüeta 

simple e os criterios da súa clasificación. 10.Recoñece auditivamente e determina a época 

e a cultura musical á que pertence a audición seleccionada. 11.Coñece, sabe e explica 

correctamente as orixes do rock, o rock nos anos sesenta, e o rock de finais dos sesenta a 

principios dos setenta coas súas vertentes. 12.Coñece, sabe e explica o fenómeno bravú, 

tanto a nivel musical como social, e coñece, sabe e explica o rock en Galicia. 13 Utiliza de 

xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 

temas relacionados co feito musical. 

TEMA 4: UNIDADE 8 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical:  1.1. A altura do son;   1.2. As alteracións;   2.-Práctica 

instrumental e vocal: "Rigadoon" de H. Purcell; "Velaí vén o gaiteiro" (popular); "Maneo" 

(popular);   "Nobody knows the trouble I've seen" (espiritual negro); "A Rianxeira" 

(popular);   3.-Descubrir a música: "Marcha fúnebre para uinha marioneta" de Ch. Gounod;   

4.-Coñecemento instrumental: 4.1. Instrumentos aerófonos de madeira:  4.1.1. O óboe;  

4.1.2. O corno inglés;  4.1.3. O fagot;  4.1.4.O contrafagot;    5.-Música moderna: 5.1. O 

rock nos anos 70 (anos setenta);  5.1.1. Rock urbano;  5.1.2. O rock dos 70 en España;   

5.2. O rock nos anos 80 (anos oitenta):  5.2.1. Rock progresivo;  5.2.2. New Wave;  5.2.3. 

Grunge-rock;  5.2.4. O rock dos 80 en España;  5.3. O rock na actualidade:  5.3.1. O rock 

actual en España;   6.-Historia da música galega: 6.1. Os títulos da música galega;   6.2. O 

tema estrela da música galega: Negra sombra;   7.-Descubrir a música: "Danza de 

Albarellos" (popular);   8.-Actividades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer e explicar as unidades de medida da altura do 
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son. 2.Recoñecer, explicar e identificar que son as alteracións, cantas hai, tipos de 

alteracións, e para que serven, así como utilizalas correctamente na escritura musical. 

3.Interpretar vocal e instrumentalmente e memorizar pezas musicais e cancións. 

4.Improvisar un acompañamento mantendo o pulso ao escoitar unha obra de música 

culta. 5.Comprender e explicar as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos de vento-madeira con lingüeta dobre e os criterios da súa clasificación. 6. 

Recoñecer e identificar que son as alteracións, cantas hai e para que serven. 

7.1.Recoñecer auditivamente e determinar a época, autor, intérprete, obra-peza, país, 

xénero ou forma, instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, 

timbre, repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais. 7.2.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, 

comentarios, musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. 

8.Recoñecer auditivamente os instrumentos de vento madeira con lingüeta dobre. 

9.Recoñecer auditivamente as sonoridades das vertentes da música rock. 10.Valorar as 

dimensións acadadas polo tema Negra sombra. 11.Recoñecer auditivamente e determinar 

a época e a cultura musical á que pertence a audición seleccionada. 12.Comprender e 

explicar as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de vento-

madeira con lingüeta dobre e os criterios da súa clasificación. 13.Recoñecer a situación do 

rock no panorama actual, e comprender e explicar correctamente o rock nos anos setenta, 

o rock nos anos oitenta e o rock na actualidade. 14.Comprender e explicar os títulos da 

música galega, e explicar e ser quen de valorar as dimensións acadadas polo tema 

"Negra sombra". 15. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir 

música. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, sabe e explica as unidades de medida da 

altura do son. 2.Coñece, sabe, explica e identifica que son as alteracións, cantas hai, tipos 

de alteracións, e para que serven, así como utilizalas correctamente na escritura musical. 

3.Interpreta vocal e instrumentalmente e memoriza pezas musicais e cancións. 

4.Improvisa un acompañamento mantendo o pulso ao escoitar unha obra de música culta. 

5.Coñece, sabe e explica as características e funcionamento de cada un dos instrumentos 

de vento-madeira con lingüeta dobre e os criterios da súa clasificación. 6. Recoñece e 

identifica que son as alteracións, cantas hai e para que serven. 7.1.Recoñece 

auditivamente e determina a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero ou forma, 

instrumentación, estrutura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou pezas 

musicais. 7.2.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) 

para o seguimento e comprensión global de audicións. 8.Recoñece auditivamente os 

instrumentos de vento madeira con lingüeta dobre. 9.Recoñece auditivamente as 

sonoridades das vertentes da música rock. 10.Valora as dimensións acadadas polo tema 

Negra sombra. 11.Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que 

pertence a audición seleccionada. 12.Coñece, sabe e explica as características e 

funcionamento de cada un dos instrumentos de vento-madeira con lingüeta dobre e os 

criterios da súa clasificación. 13.Recoñece a situación do rock no panorama actual, e 

coñece, sabe e explica correctamente o rock nos anos setenta, o rock nos anos oitenta e 

o rock na actualidade. 14.Coñece, sabe e explica os títulos da música galega, e explica e 

valora as dimensións acadadas polo tema "Negra sombra". 15. Participa na produción 

musical demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, métodos e tecnoloxías. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
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 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Libretas, chamadas de clase, intervencións voluntarias, traballos mandados polo profesor, 

probas curtas e de diferentes tipos (nas que entrará a parte da materia que determine o 

profesor de entre a materia dada desde principio de curso), resumes, comentarios, 

actividades, apuntes, esquemas ou calquera outra cuestión que o profesor/a poña como 

traballo de libreta. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 24 de Xaneiro ó 6 de Febreiro  

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    1º Exame escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cos seus 

correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. É preciso unha nota mínima 

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

faga media co resto dos apartados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 28 de febreiro ó 15 de Marzo  

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    2º Exame escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, cos seus 

correspondentes contidos teóricos e prácticos escritos. Aclaración: O departamento 

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

escritos. Se o profesor determina facer dous exames escritos as datas, contidos e 

estrutura corresponderían co que se acaba de relatar no exame 1 e no exame 2. Se 

o profesor determina facer un só exame escrito, este sería entre o 28 de febreiro e o 

15 de Marzo e entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 e 8. É preciso unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos 

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

  EXAMEN 3:       

   DATA APROXIMADA: Do 28 de febreiro ó 15 de Marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

 

 

 

 

   Exame Práctico-oral que consiste na interpretación de esquemas rítmicos e 

interpretación vocal e instrumental de cancións dadas no trimestre. Aclaración: O 

departamento de música acordou que cada profesor determinará se a parte práctica-

oral a avalía cun exame entre o 28 de febreiro e o 15 de Marzo tal como se acaba de 

relatar ou durante o trimestre a través de controis dos que o profesor informa de 

cando se fan e a que alumnos lles toca. En calquera caso a súa valoración é dun 

20% na nota de avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario valórase cun 30% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 3 puntos. 

 Os exames valóranse cun 70% na nota da 2ª avaliación, que se traducen en 7 puntos. 
Deses 7 puntos, 5 puntos corresponden ós exames escritos e 2 puntos ó exame oral. 
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Nota da 2ª avaliación= exame ou exames escritos: 50% (5 ptos) + exame práctico-oral: 20% (2 
ptos) + traballo diario: 30% (3 ptos) = 100% = 10 ptos. 

 
O grao mínimo de consecución para superar a avaliación afecta ós dous apartados: os exames e o traballo 
diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as respectivas porcentaxes anteriores, os 5 puntos 
correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación quedarán da seguinte maneira: 2’5 
puntos serán do exame ou exames escritos, 1 punto do exame práctico oral, e 1’5 ptos do traballo diario. 

Os estándares B3.4.1 [Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 
musicais] e B3.4.2 [Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con 
rigor e claridade] aplícanse a todos os contidos da programación de música de 2º ESO.  
 
Traballos obrigatorios: o profesor determinará se se fan nunha única avaliación ou en diferentes avaliacións e 
sempre tendo en conta a valoración de cada un dos tres estándares seguintes:  

 EstándarB2.5.2-Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. Este estándar 
valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'33 ata a valoración total do traballo 
diario na nota de avaliación (30% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 10’02% na nota da 3ª avaliación). 

 EstándarB3.5.1-Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas 
producións. Este estándar valorarase polo menos nunha das avaliacións. Valoración: Desde 0'33 ata a 
valoración total do traballo diario na nota de avaliación (30% na 1ª ou na 2ª avaliación, ou 10’02% na 
nota da 3ª avaliación). 

 EstándarB4.2.1-Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos 
sobre temas relacionados co feito musical. Este estándar valorarase polo menos nunha das avaliacións. 
Valoración: Desde 0'33 ata a valoración total do traballo diario na nota de avaliación (30% na 1ª ou na 
2ª avaliación, ou 10’02% na nota da 3ª avaliación). 

 

En canto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 
 No caso dun exame do tipo de preguntas cortas e/ou preguntas a desenvolver dun mesmo estándar 

de aprendizaxe pódense facer unha ou varias preguntas. En cada unha das preguntas dun mesmo 
estándar de aprendizaxe tense en conta estas gradacións:  

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

 Grao total: o total da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, con coherencia e 
claridade, cunha terminoloxía 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 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 adecuada. 

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

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

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 

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

 Grao total: o total da puntuación da pregunta. Corresponde a un grao moi bo de lectura 
musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación memorizada, 
improvisación, composición, etc. 

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

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

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

 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no traballo 
diario con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a puntuación que se 
dea a ese estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o grao total terá o total 
desa puntuación que corresponda a este estándar de aprendizaxe en cuestión; o grao 
mínimo terá a metade da puntuación que corresponda a ese estándar de aprendizaxe en 
cuestión; e o grao nulo será se non sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A 
gradación comprendida entre o grao nulo e o grao mínimo corresponde a un contido menor 
que o suficiente, e que é correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía 
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 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 tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se sabe 
ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

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

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

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

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

No caso de que os estándares referidos á lectura musical, interpretación vocal ou instrumental, de interpretación memorizada, improvisación e 

composición, etc, sexan obxecto de valoración no traballo diario téñense en conta as mesmas gradacións que se indicaron no exame práctico-oral. 

RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un exame de recuperación escrito, entre o 25 de 
marzo e o 5 de Abril. 
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que aprobar a parte práctica-oral da seguinte 
avaliación a través do exame práctico-oral a finais do 3º trimestre ou durante o 3º trimestre a través 
dos controis tal como se explica anteriormente. 
 
Nota final = nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) + nota da 2ª avaliación: 33'3 % (3'33 ptos) + exames do 
terceiro trimestre: 23´38 % (2’338 ptos) + traballo diario do terceiro trimestre: 10’02% (1’002 pto) = 100% = 10 
ptos. 
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RELIXIÓN 
 

ASIGNATURA: ¡ERROR! LA AUTOREFERENCIA AL MARCADOR NO ES VÁLIDA. 
CURSO:     2º ESO                                 AVALIACIÓN:    2ª                      ANO ACADÉMICO:2018-19 
 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:   Xesús de Nazaret. Aproximación histórica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: 1.-Orixes históricos de Xesús; 2.- O ambiente político e social da súa 

época; 3.- Causas da morte de Xesús: o xuízo relixioso e o xuízo civil. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.-Ver o influxo que tivo na 

historia a figura de Xesús de Nazaret; 2.- Descubrir a actualidade do seu mensaxe; 3.- Analizar 

algunhas das obras e publicacións que apareceron en torno a figura de Xesús. 

 

TEMA 2:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.- Ver o que significa para un cristián o seguimento 

de Xesús; 2.- Distinguir ente apóstol e discípulo; 3.- Considerar cómo no grupo de discípulos había un 

significativo número de mulleres "seguidoras" de Xesús. 

 

TEMA 3: A Igrexa, continuadora da obra de Xesús. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS: 1. Pentecostes: o inicio da Igrexa primitiva; 2.- Características das 

primeiras comunidades cristiáns; 3.- Estrutura xerárquica da primitiva Igrexa. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.- Comparar as características da Igrexa primitiva 

coas da Igrexa actual; 2.- Ver cómo se organizaban as primeiras comunidades cristianas e cómo se 

organiza hoxe a Igrexa para servir mellor a sociedade; 3.- Facer un repaso pola historia dos papas: 

desde Pedro ós nosos días. 

 

B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  

B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse e 

mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-

Organizarse para levar as   tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respectuoso e 

observar as normas de convivencia  9.-  Respectar as diferenzas  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  

11.-Mostrarse solidario 

B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1.-........ ; 2.-.........; 3.-......... 
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C.-AVALIACIÓN  

 

 CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

  Control de cadernos de apuntes, participación na clase e actividades de autoevaluación 

 

  

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Principios de Marzo. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2 e 3 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA:  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    

  EXAMEN 3: (excepción á regra)       

   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame 

 

 

       

  Repasando os temas a base de preguntas ou pequenas probas de memorización - 

asimilación. 

 

       

  Traballo diario:    30%      

  Exames…….: 40%      

  AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Os coñecementos avalíanse tendo en conta as intervencións na 

clase e nos exercicios dos temas. Un 70% 

 

  Actitudes:   
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  0Mediante un exame: 

Data aproximada: Especificar a semana aproximada 

 

  1Sen exame  

No cambio de actitude, na posta o día do caderno e na finalización dos exercicios de clase.  

   

  

    

 

  1Non  ten incidencia nas notas de avaliación 

    

  0Tense en conta nas notas de avaliación: 

    

   Describir como se valora e a incidencia nas notas de avaliación. 
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VALORES ÉTICOS 
 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

CURSO: 2º ESO AVALIACIÓN:1ª  

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: ÉTICA E VALORES ÉTICOS 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 

CONTIDOS: 

1.- Diferencia entre ética e moral. 

2.- Conducta animal e comportamento humano. 

3.- Clases e xerarquía de valores. 

4.- Valores éticos, normas e virtudes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Comprender a distinción entre ética e moral e saber 

diferenciar as accións morais das amorais. 

2. Coñecer as diferencias entre a conducta animal e o 

comportamento dos seres humanos. 

3. Saber establecer unha xerarquía de valores. 

4. Ser quen de por exemplos das distintas clases de valores. 

5. Saber diferenciar entre valores éticos, normas morais e 

virtudes. 

6. Consecución axeitada das competencias clave e os 

elementos transversais, en especial a de comunicación 

lingüística, tanto oral como escrita, pero tamén as de 

educación cívica, aprender a aprender, competencias sociais 

e capacidade de emprendemento. (Se poderá subir o baixar 

ata 0’5 puntos) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
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 Definir moral persoal e social (1 punto). 

 Diferenciar entre accións morais, inmorais e amorais. 

Exemplos (1 punto). 

 Definición e funcións da ética (1 punto). 

 Definición e tipos de liberdade (1 punto). 

 Definición e características dos valores (1 punto). 

 Xerarquía dos valores segundo Max Scheler (1 punto). 

 Definición de valores éticos, normas morais e virtudes 

humanas. (1 punto) 

B.- AVALIACIÓN 

Dado que a clase de ética non é máis ca unha hora semanal, valoraremos moito o traballo de 
clase. 

En cada avaliación haberá un examen sobre a materia vista na clase, que suporá un 50% da 
nota. O outro 50% restante estará formado pola participación en clase, interese hacia a 
materia, traballos tanto individuáis coma en grupo, recollida de material sobre un tema 
proposto....etc. 

Será necesario un cinco para aprobar. No caso de suspenso, a recuperación poderá constar 
dun exame teórico, ou ben na presentación dun traballo indicado pola profesora. 
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ORATORIA 
 

MATERIA: ORATORIA 2º ESO 

TEMA 1: O DISCURSO PERSUASIVO ESCRITO 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 SESIÓNS 

CONTIDOS: 3.B1.1. Discursos persuasivos escritos. Tipos de discurso persuasivo. Intención 

comunicativa. Estrutura do texto. Procedementos retóricos. Características estilísticas. B2.1. 

Concreción dunha mensaxe persuasiva. Trazos da mensaxe persuasiva: claridade e brevidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos, 

sobre todo publicidade que se adapte, artigos de opinión... Elaborar un breve discurso persuasivo, 

claro e coas partes ben delimitadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.- Identifica nos textos escritos os argumentos 

principais e a tese. 2.- Explica a intención do discurso. 3.- Identifica a estrutura do texto e a relación 

entre ideas. 5.-Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe persuasiva. 6.- Redacta un 

pequeno discurso correcto e claro coas súas partes. As Competencias clave serán basicamente 

CCL, Cívica, Aprender a aprender. 

 
TEMA 2: DISCURSO PERSUASIVO ORAL 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 sesións CONTIDOS: Discursos persuasivos orais en situacións 

formais (presentacións e debates) e informais. Tipos de discurso persuasivo. Intención 

comunicativa. Estrutura do texto. Procedementos retóricos. Características estilísticas. Pronuncia, 

voz, mirada, linguaxe corporal e presenza escénica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Escoitar e ver discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos 

analizando as súas partes 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.-Identifica nos textos orais os argumentos 

principais e a tese. 2.-Explica a intención persuasiva do discurso e exprésaa. 3.-Identifica a estrutura 

do texto e a relación entre as ideas que expón. 4.- Contrasta o contido do texto co coñecemento 

obtido noutras fontes e co que sabe. 5.- Identifica os recursos da linguaxe non verbal, e describe o 

seu valor expresivo. 6.- É capaz de elaborar, por imitación un breve discurso persuasivo que saberá 

ler con intención diante da clase. As competencias clave: CCL, Aprender a aprender, Competencia 

Social e Cívica e en menor medida nesta avaliación o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor e 

a conciencia e expresións culturais. A competencia dixital desenvolverémola nas seguintes 

avaliacións. 

INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN: A profesora levará un rexistro pormenorizado de cada 

alumno/-a cos marcadores dos estándares de cada tema. Recollerá dous exercicios escritos nesta 

avaliación analizando: un discurso escrito e outro en formato audiovisual. Nesta 1ª avaliación non 

haberá autoavaliación nin traballo en grupo. Pediremos ademais a redación dun pequeno discurso 

escrito coas partes ben definidas e a mensaxe clara. 

 
EXAMES: Non hai exame de avaliación. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Traballo diario: 25 % (intervencións nas aulas) Probas orais e 

escritas: 75 % 

 
NOTA DE AVALIACIÓN: A media anterior 
 

RECUPERACIÓN: Non hai recuperación: trátase de avanzar e mellorar deica fin de curso, no que 

haberá quendas de debates que serán o resultado do traballo de todo o curso. 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

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

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Hablando nos entendemos 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Los textos dialogados: el diálogo narrativo y el diálogo teatral. 2- El estilo 

directo y el estilo indirecto en los textos dialogados. 3- El lenguaje de los textos 

dialogados. 4- Las características y elementos del grupo verbal. 5- Realización pautada de 

análisis morfosintácticos sencillos. 6- Las formas simples y compuestas de los verbos. 7- 

Uso de los verbos auxiliares haber y ser. 8- Formación de adverbios añadiendo el sufijo –

mente. 9- Las formas simples y compuestas de los verbos. 10- Las normas ortográficas de 

uso de las letras g y j. 11- Características y elementos del género narrativo: narración, 

narrador, personajes, acción, tiempo y espacio. 12- Análisis y valoración a partir de 

cuestionarios de fragmentos de textos narrativos. 13-  Reconocimiento de las 

características propias del lenguaje narrativo. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1-Comprender, valorar y producir textos orales dialogados 

de diferente índole y registro. 2- Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 3- Identificar las características de textos dialogados de diversa tipología. 4- 

Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente 

diálogos. 5- Identificar y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales. 6- Reconocer los diferentes cambios de significado que 

afectan a las palabras en los textos. 7- Conocer y aplicar correctamente normas y pautas 

ortográficas. 8- Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus 

gustos. 9-  Comprender las particularidades formales y de contenido propias del 

género narrativo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Interpreta y produce textos orales 

dialogados siguiendo un orden preciso. 2-  Comprende e interpreta el contenido de textos 

dialogados. 3- Elabora textos dialogados breves usando el registro adecuado y 

organizando las ideas con claridad. 4- Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales. 5- Reconoce y explica los elementos constitutivos de las palabras. 6- Conocer y 

aplicar normas ortográficas. 7- Reconoce los rasgos que definen los distintos personajes 

del relato. 

 

TEMA 2: Cuéntame un cuento 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Los textos expositivos divulgativos y especializados. 2- El lenguaje de los 

textos expositivos. 3-  Los complementos del predicado verbal: directo, indirecto y 
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circunstancial. 4- Leísmo, loísmo y laísmo. 5- Realización pautada de análisis 

morfosintácticos sencillos. 6- La ortografía de los verbos que incluyen las grafías g y j. 7- 

La derivación verbal. 8- Conocimiento de los afijos que permiten formar verbos a partir de 

otras palabras. 9- Características narrativas del cuento. 10- Las primeras colecciones de 

cuentos y las colecciones de cuentos tradicionales. 11- Lectura comprensiva y en voz alta 

de textos narrativos breves. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Hablar en público, en situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. 2- Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 3- Identificar las características de los textos expositivos y distinguir sus 

clases. 4- Componer textos expositivos siguiendo diferentes instrucciones. 5- Comprender 

la estructura básica de la oración, identificar sus elementos y realizar análisis sintácticos o 

morfológicos sencillos. 6- Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su 

estructura. 7- Disfrutar de la lectura de textos literarios narrativos y familiarizarse con 

algunos de sus rasgos característicos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Comprende el sentido global de textos 

orales reconociendo la intención comunicativa del hablante y su estructura. 2- Identifica y 

relaciona los distintos elementos y particularidades de un texto expositivo. 3- Comprende 

e interpreta el contenido de textos descriptivos. 4- Identifica y clasifica los grupos 

sintácticos de una serie de oraciones. 5- Conoce diferentes clases de palabras y los 

diferentes procesos para su formación. 6- Identifica características básicas de textos de la 

literatura popular. 

 

TEMA 3: A la orden del día 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Conocimiento y uso de estrategias para la lectura y la comprensión de 

textos escritos de carácter dialogado. 2- Análisis de noticias y entrevistas a partir de 

cuestionarios. 3- Reconocimientos de los géneros periodísticos. 4- Caracterización de la 

noticia y la entrevista. 5- Escritura de entrevistas reales y ficticias. 6- Las cualidades del 

sustantivo y sus funciones dentro de un complemento verbal. 7- El atributo y el 

complemento predicativo. 8- El significado de los verbos ser y estar. 9- Realización 

pautada de análisis morfosintácticos sencillos. 10- Las normas ortográficas de uso de las 

letras g y j. 11- Las palabras primitivas, las derivadas y las familias léxicas. 12- Los relatos 

homéricos, los cantares de gesta y la novela de caballerías. 13- La novela histórica y la 

novela de aventuras. 14-  Lectura comprensiva y en voz alta de textos narrativos 

breves. 15- Empleo de Internet, bibliotecas y otros medios para localizar información sobre 

autores y obras literarias. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e 

implícitas en los ejercicios y juegos en grupo. 2- Interpretar, valorar y producir textos 

orales dialogados adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 

académica. 3- Identificar las características de textos dialogados. 4- Adquirir 

progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente entrevistas. 5- 

 Comprender la estructura básica de la oración, identificar sus elementos y realizar 

análisis sintácticos o morfológicos sencillos. 6- Identificar y utilizar diferentes clases de 

palabras a partir de su estructura. 7- Identificar diversos tipos de relatos a partir de la 

reflexión sobre las lecturas personales y prescriptivas. 8- Emplear las TIC en la lectura o 

ampliación de conocimientos relacionados con la lectura. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Comprende el sentido global de textos 
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orales dialogados reconociendo la intención comunicativa del hablante. 2- Produce textos 

orales dialogados adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 

académica. 3- Comprende e interpreta el contenido de entrevistas y textos dialogados de 

carácter periodístico. 4- Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de 

oraciones. 5- Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su 

formación. 6- Aprende las características de los distintos tipos de relato. 

 

TEMA 4: De la realidad a la ficción 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Interpretación del contenido de un diálogo oral. 2- Interpretación de un 

texto expositivo a partir de un cuestionario. 3- Reconocimiento de la estructura de un texto 

expositivo. 4- Los textos periodísticos de opinión. 5- El lenguaje de los textos de opinión. 

6- Los complementos preposicionales. 7- El complemento de régimen. 8- Las oraciones 

activas y las oraciones pasivas. 9- Identificación del complemento agente en la oración 

pasiva. 10- Transformación de oraciones activas a pasivas. 11- Las palabras compuestas. 

12- Las normas ortográficas de uso de las letras ll e y. 13- La narrativa de ciencia ficción. 

14- La novela realista como instrumento de reflexión sobre la vida cotidiana. 15- Don 

Quijote de la Mancha, la novela picaresca y la novela realista en los siglos XIX y XX. 16- 

La novela policial y la novela negra. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Interpretar y comprender activamente los textos orales 

que escucha. 2- Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 3- Manejar e interpretar convenientemente 

fuentes de información. 4- Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

sintácticos dentro del marco de la oración simple. 5- Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales. 6-  Conocer y aplicar 

correctamente normas y pautas ortográficas. 7- Comprender las particularidades formales 

y de contenido propias del género narrativo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Produce con corrección textos orales. 

2- Escribe textos de tipo argumentativos. 3- Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4- Identifica los diferentes grupos de 

palabras en el marco de la oración simple. 5- Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras. 6- Conoce y aplica normas ortográficas y de escritura referentes al 

uso de diferentes grafías. 7- Aprende las características de los distintos tipos de relato. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Cuadernos, realización de guías de lecturas, actividades y ejercicios propuestos en clase, 

exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 

 EXAMES: Se realizará un mínimo de dos exámenes, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 

dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. En todo caso 

las pruebas tendrán una parte lingüística y una literaria. 

  EXAMEN 1:         
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   DATA APROXIMADA: Entre el 4 y el 8 de febrero de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 
 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 
 Reconoce los elementos de la comunicación. 
 Establece diferencias entre distintos textos poéticos. 
 Elabora un relato a partir de imágenes o de modelos previos. 
 Identifica tipos de oraciones o enunciados. 
 Identifica frases o grupos sintácticos en un texto. 
 Reconoce morfemas y afijos en las palabras. 
 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 

   

EXAMEN 2: 

       

   DATA APROXIMADA: Entre el 11 y el 15 de marzo de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Responde oralmente a preguntas sobre una audición. 
 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 
 Señala características básicas del cine y del cómic. 
 Forma nuevas palabras con sufijos y prefijos. 
 Establece diferencias entre textos descriptivos y no descriptivos. 
 Elabora un texto lírico de acuerdo a pautas dadas. 
 Identifica características en un texto lírico. 
 Identifica frases o grupos sintácticos en un texto. 
 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Cuaderno y trabajo de aula: hasta un 15%; lecturas: hasta un 25%; exámenes: hasta un 60% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    40 %      

  Exames…….: 60 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Lectura de un libro obligatorio: 25% (2,5 puntos). Cuaderno y trabajo de 

aula: 15% (1.5 puntos). Exámenes: 60% (6 puntos). Se penalizará cada 

falta de ortografía y expresión con un 0,1 hasta un máximo de 1,5 puntos. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

   Sen exame Dado el carácter progresivo y continuo de la materia no se contempla un 

examen específico de recuperación. Se valorará el trabajo diario y la 

superación de los exámenes posteriores. 
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NOTA FINAL:  La calificación final se corresponderá con la nota de la tercera evaluación. No obstante, 

se propondrá una prueba final de recuperación para alumnado con la materia 

suspensa, en la que se incluirán los libros de lectura leídos durante el curso. 

 


