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ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 
 

ASIGNATURA: ÁMBITO CIENTÍFICO 

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

A.-PROGRAMA 

TEMA 1: Álxebra e funcións  

DURACIÓN APROXIMADA: 6 semanas 

CONTIDOS: 

Linguaxe algebraico, polinomios e ecuacións. Ecuacións de primeiro grao. Ecuacións de 

segundo grao. Sistemas de ecuacións. Funciones. Funcións afíns 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1.- Conocer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. 2.- Comprender o 

concepto de función e manexar as distintas formas de definila: texto, táboa, gráfica e ecuación, 

elixindo a máis adecuada en función do contexto. 3.- Reconocer, interpretar e analizar, gráficas 

funcionais. 4.- Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, utilizándoas para resolver 

problemas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  

1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo 

as súas coordenadas. 2.1. Coñece e comprende o concepto de función e sabe diferenciar se 

unha situación cotiá é ou non unha función. 2.2. Coñece as diferentes formas de definir unha 

función e sabe pasar dunha a outra, elixindo a máis adecuada segundo o contexto. 3.1. 

Recoñece se unha gráfica dada corresponde ou non a unha función. 3.2. Sabe recoñecer nunha 

gráfica funcional, o dominio e percorrido, os cortes cos eixos, o signo, as zonas de crecemento e 

decrecimiento e os extremos relativos. 4.1. Representa unha función lineal a partir da ecuación 

ou dunha táboa de valores. 4.2. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos 

tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional máis adecuado para explicalas e realiza 

predicións. 

TEMA 2: O MOVEMENTO E AS FORZAS 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 semanas 

CONTIDOS: As forzas. Efectos. Velocidade media. Forzas da natureza. Modelos cosmológicos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

deformacións. 2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e 

o tempo investido en percorrelo. 3. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso 

dos corpos, dos movementos orbitais e dos distintos niveis de agrupación no Universo. 4. 

Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a importancia da 

electricidade na vida cotiá. 5. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a 
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contribución do magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico. 6. Recoñecer os modelos 

geocéntrico e heliocéntrico 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 

correspondentes efectos na deformación ou a alteración do estado de movemento dun corpo. 

1.2. Comproba o alongamento producido nun peirao por distintas masas e utiliza o dinamómetro 

para coñecer as forzas que produciron eses alongamentos. expresando o resultado en unidades 

do S. I.  

2.1. Realiza cálculos sinxelos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de 

velocidade. 2.2. Relaciona cualitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á 

Terra desde obxectos celestes. 3.1. Analiza cualitativamente os efectos da forza gravitatoria 

sobre os corpos na terra e no universo. 3.2. Recoñece que a forza da gravidade mantén aos 

planetas virando ao redor do sol, e á lúa ao redor da terra, justificando o motivo polo que esta 

atracción non leva á colisión dos corpos. 4.1. Analiza situacións cotiás nas que se poñan de 

manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática. 5.1. Recoñece fenómenos 

magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo. 5.2. Constrúe un compás 

elemental para localizar o norte utilizando o campo magnético terrestre. 6.1. Diferencia os 

modelos geocéntrico, heliocéntrico e actual describindo a evolución do pensamento ao longo da 

Historia. 

Tema 3: A Enerxía 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 semanas 

Contidos 

Concepto de enerxía. Unidades. Tipos de enerxía.Transformación da enerxía e a súa 

conservación. Enerxía calorífica. A calor e a temperatura. Fontes de enerxía. Análise e 

valoración das diferentes fontes. Uso racional da enerxía. 

Criterios de avaliación 

1. Comprender que a enerxía é a capacidade de producir cambios, que se transforma duns tipos 

noutros e que se pode medir, e identificar os diferentes tipos de enerxía postos de manifesto en 

fenómenos cotiáns. 2. Relacionar os conceptos de calor e temperatura para interpretar os 

efectos da calor sobre os corpos, en situacións cotiás e en experiencias de laboratorio. 3. Valorar 

o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as diferentes fontes, comparar o impacto 

ambiental das mesmas e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un desenvolvemento 

sustentable. 

Estándares de aprendizaxe 

1.1. Identifica os diferentes tipos de enerxía e as súas aplicacións, en situacións da vida cotiá. 

2.1. Establece a relación matemática que existe entre a calor e a temperatura, aplicándoo a 

fenómenos da vida diaria. 2.2. Describe a utilidade do termómetro para medir a temperatura dos 

corpos expresando o resultado en unidades do Sistema Internacional. 2.3. Determina, 

experimentalmente a variación que se produce ao mesturar sustancias que se atopan a 

diferentes temperaturas. 3.1. Enumera os diferentes tipos e fontes de enerxía analizando 

impacto ambiental de cada unha delas. 3.2. Recoñece a necesidade dun consumo enerxético 
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racional e sustentable para preservar a nosa contorna. 

 B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 

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

 

EXAMEN 1 E 2: 

DATA APROXIMADA: 

Principios de febreiro 

CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 

 Temas: parte do 1 (EXAME 1) e 2 (EXAME 2).  Preguntas de desarrollo e tipo test. 

EXAMEN 3 E 4: 

DATA APROXIMADA: 

Principios de marzo 

CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 

Temas: parte do 1 (EXAME 3) e 3 (EXAME 4).  Preguntas de desarrollo e tipo test. 

 

 

Traballo diario:   30 % 

Exames…….:  70 % 

 

Coñecementos: 

Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para  valorar o traballo diario. Os profesores 

poderán subir ou baixar  a nota ata un punto dependendo da boa ou mala actitude 

 

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

Sen exame  

 

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

procedementos sinalados nesta  programación. No caso de non ter realizada a recuperación, a nota final 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL 

 

ASIGNATURA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

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

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

 CONTIDOS: 1- Los determinantes. 2- Palabras polisémicas. 3- Uso de mayúsculas. 4- 

Uso correcto de la letra v. 5- Características generales de la narrativa. 6- Temas  y formas 

de los textos narrativos: epopeya, novela y cuento. 7- Los textos narrativos en prosa y en 

verso. 8- Narración, descripción y diálogo en los textos narrativos. 9- Espacio y tiempo en 

la novela. 10- Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 11- 

Relación de la narrativa con otras artes. 12- Autores destacados y obras representativas 

de la narrativa. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar y clasificar los determinantes de un texto. 2- 

Reconocer en un diccionario palabras polisémicas. 3- Usar correctamente la letra v. 4- 

Usar correctamente las mayúsculas. 5- Aprender las características generales de la 

narrativa. 6- Comprender y valorar los elementos de la narrativa. 7- Identificar textos 

narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 8- Distinguir narración, descripción y 

diálogo en un fragmento narrativo. 9- Comprender y valorar temas y formas de los textos 

narrativos. 10- Comprender y valorar las relaciones de los textos narrativos con otras 

artes. 11- Crear composiciones narrativas a partir de modelos. 12- Analizar y comentar 

textos narrativos a partir de unas pautas dadas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Identifica y clasifica los determinantes 

de un texto. 2- Reconoce en un diccionario palabras polisémicas. 3- Practica el uso 

correcto de la v y de las mayúsculas en gallego y castellano. 4- Aprende las 

características generales de la narrativa. 5- Comprende y valora los elementos básicos de 

la narrativa. 6- Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 7- 

Distingue narración, descripción y diálogo en un fragmento narrativo. 8- Comprende y 

valora los diferentes temas y las diferentes formas de los textos narrativos. 9- Analiza y 

comenta textos narrativos a partir de unas pautas dadas. 

TEMA 2:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

 CONTIDOS: 1- Los Pronombres. 2- Pronombres personales. 3- Uso de la letra h. 4- Uso 

de punto, coma y punto y coma. 5- El esquema: características generales. 6- El teatro: 

temas y formas. 7- El gallego hoy. La valoración social de las lenguas. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar y clasificar los pronombres de un texto. 2- 

Reconocer en un diccionario palabras polisémicas. 3- Usar correctamente la letra h. 4- 

Usar correctamente signos de puntuación. 5- Aprender las características generales del 

teatro. 6- Comprender y valorar los elementos del teatro. 7- Identificar textos teatrales 

escritos tanto en prosa como en verso. 8- Comprender y valorar temas y formas de los 

textos teatrales. 9- Comprender y valorar las relaciones de los textos teatrales con otras 

artes. 10-  Analizar y comentar textos teatrales a partir de unas pautas dadas. 11- 
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Valorar la importancia de lenguas. 12- Comprender y valorar la situación de la lengua 

gallega hoy. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Reconoce los pronombres de un texto y 

explica sus valores expresivos. 2- Aprende el significado de palabras nuevas, de sus 

antónimos y sinónimos y las utiliza al escribir un texto. 3- Utiliza correctamente la grafía h 

en palabras de uso habitual. 4- Utiliza correctamente la acentuación en gallego. 5- 

Comprende y valora la importancia de las distintas lenguas de la Península Ibérica. 6- 

Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso. 7- Extrae 

información, interpreta el sentido y valora la forma y el contenido de un texto descriptivo. 

8- Aprende las características generales del teatro. 9- Comprende y valora el lenguaje del 

teatro y algunos textos representativos de este género. 10- Analiza textos teatrales. 11- 

Investiga sobre autores y obras representativas del teatro. 

TEMA 3:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

 CONTIDOS: 1- La Prehistoria. 2- La civilización mesopotámica. 3- Egipto. 4- Grecia y su 

civilización. 5- El arte y la cultura en Grecia. 6- Roma: sus orígenes. 7- Roma: la 

República. 8- Roma: El Imperio. 9- Civilización y expansión romanas. 10- La Hispania 

romana. 11- El arte romano. 12- La caída del Imperio Romano. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Conocer las distintas etapas de la llamada Prehistoria y 

los primeros pasos del homo sapiens. 2- Identificar las características básicas de la 

civilización mesopotámica y su arte. 3- Conocer y valorar la aportación de Egipto a la 

civilización. 4- Identificar las características básicas de la civilización griega. 5- Valorar el 

arte y la cultura en Grecia. 6- Conocer los orígenes de la civilización romana. 7- Entender 

la importancia de la República de Roma. 8- Valorar la aportación de la civilización romana. 

9- Entender la expansión del Imperio Romano. 10- Valorar y entender el arte romano. 11- 

Comprender la importancia de la civilización romana en la Hispania. 12- Comprender la 

importancia de la caída del Imperio Romano en la formación de Europa. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Conoce las distintas etapas de 

Prehistoria y los primeros pasos del homo sapiens. 2- Identifica las características básicas 

de la civilización mesopotámica y su arte. 3- Conoce y señala las características básicas 

de la civilización egipcia y su aportación a la historia mundial. 4- Identifica las 

características básicas de la civilización griega. 5- Señala en mapas el territorio de la 

civilización griega. 6- Conoce los orígenes de la civilización romana y su expansión por la 

península itálica. 7- Busca en mapas las zonas que ocupa la República Romana. 8- Valora 

la aportación de la civilización romana. 9- Señala en un mapa la expansión del Imperio 

Romano a lo largo de la historia. 10- Conoce la importancia de la civilización romana en la 

Hispania y la señala en un mapa. 11- Valora y entiende la importancia de la caída del 

Imperio Romano en la formación de Europa. 

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. 
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  EXAMEN 1:        

   DATA APROXIMADA: Entre el 4 y el 8 de febrero de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Resume y esquematiza textos propuestos. 
 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 
 Corrección de textos con errores de concordancia, ortográficos e inadecuaciones. 
 Reconoce sustantivos y adjetivos en castellano y gallego. 
 Identifica características que muestran la diversidad lingüística de la Península. 
 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 
 Reconoce las relaciones semánticas de sinonimia, antonimia y polisemia. 
 Identifica las características generales de la narrativa. 
 Reconoce autores y obras literarias estudiados tanto de la literatura gallega como 

castellana. 
 Analiza  y comenta textos literarios. 

  EXAMEN 2: 

   DATA APROXIMADA:      Entre el 11 y el 15 de marzo de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 

     Resume y esquematiza textos propuestos. 
 Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 
 Corrección de textos con errores de concordancia, ortográficos e inadecuaciones. 
 Reconoce sustantivos y adjetivos en castellano y gallego. 
 Identifica las características generales del teatro. 
 Establece diferencias entre textos poéticos, narrativos y teatrales. 
 Reconoce las distintas relaciones semánticas. 
 Señala en mapas las civilizaciones griega y romana. 
 Identifica  y clasifica clases de palabras en un texto propuesto. 
 Reconoce autores y obras literarias estudiados tanto de la literatura gallega como 

castellana. 
 Analiza  y comenta textos literarios. 

 
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 

   

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. 
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INGLÉS 

ASIGNATURA: INGLÉS 

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

BOOK NEW ACTION 2 

A.-PROGRAMA 

TEMA 3 Music Mania 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS: Vocabulario relativo a musica, instrumentos musicales e diferentes estilos, formacion 

de mapas de palabras , adxectivos, pasado simple there was/were, traballar as lecturas e os 

audios, describir oral e escrito un evento. 

TEMA 4 

 

 

 

Believe it or not 

DURACIÓN APROXIMADA: 20 dias 

CONTIDOS: Partes do corpo. Guess the monster. Verbos. Lectura de textos dunha website. 

Forma e uso do pasado simple en negativa e interrogativa. Audios Trivia game e telling a story. 

Pedir e dar info oral sobre experiencias pasadas. Escribir unha entrada nun blog. Conectores de 

secuencia. Videos Sherlock Holmes, Anisha and friends, Ancient Egypt Monsters. 

 

2º aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE: Coñece e usa adecuadamente o vocabulario especifico de 

cada tema, usa os tempos presentes en afirmativa, negativa e interrogativa asi como os pasados. 

Comprende textos escritos pode responder a preguntas sobre eles, fala dos temas tratados desde 

a sua perspectiva persoal , resume os textos escritos e de audio e elabora textos escritos 

similares. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DE AULA 

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

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusion dun libro de lectura adaptado e opcional a 

cada profesor asi como o uso do Workbook 

 EXAMES:Un maximo de dous por avaliacion 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Xaneiro – principios de Febreiro 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       
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     Unidades dadas anteriormente , tema 3  

Listening 10% 

Reading 15% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 15% 

Classroom work 10% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Mediados de Marzo aprox. 

   CONTIDOS E ESTRUCTURA:       

    Ata o tema 4 incluido. 

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

apartados. 

En caso de non superar unha avaliacion podera recuperala superando a seguinte dado a continuidade da 

materia 

       

   

       

          

          

       

    

RECUPERACIÓN: 

   Mediante un examen : Data aproximada:  

   Sen exame   
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

ED.FÍSICA                   CURSO 2º ESO                         AVALIACIÓN 2ª                     ANO ACADÉMICO 2018-19 

Sesións aproximadas: 24 dias 

 

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. 

Obxetivos 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 sendeirism 

Obxetivos 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 búsqueda 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 



13 

 

Contidos científicos: Postura e hixiene postural. Coñecemento e práctica de hábitos de vida saudable 

Obxetivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 

Sensibilizarse sobre a importancia dunha dieta equilibrada e a relación de esta sobre o estado de saude. 

Manter unha actitude hixienica 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 
Obxetivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación):Coñecer e saber xogar ó trompo, canicas, 
pincho, soga-tira, bilarda, ... 

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

 

B.- OBXECTIVOS ACTITUDINAIS 

B1) De carácter xeral 

Ser puntual 

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 instalaciones 

Mostrar interese e respecto polas actividades e os contidos da materia 

 

B1) Específicos do trimestre: 

Crear unha ruta de sendeirismo a traves 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: 
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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 sesiones 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 requeridos. 

 

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 doble cada vez que o caso se repita (0,60, 1,20...) 

Os alumnos que en máis dunha ocasión non traian a ropa o non xustifiquen de xeito apropiado a non realización 
das sesións prácticas serán penalizados con -0,20 na nota media da avaliación e o doble 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 
circunstancias do feito e a actuación levada a cabo. 

 

CUALIFICACIÓN DA PROBA FRAUDULENTA 
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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 ademáis no seu boletín de calificacións 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 
calificación 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 cotratempo 

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, estructura, 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 disponibles 

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 cotratempo 

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 

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

aqueles efectos rítmicos que propician cambios na acentuación dunha partitura. 
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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, estructura, 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 

intrumentos 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, estructura, 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 disponibles para gravar 

e reproducir música. 
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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, estructura, 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 alghunhas 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, estructura, 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 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 
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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 disponibles 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, estructura, 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. O stítulos da m´jusica 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 

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. 
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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, estructura, 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 disponibles 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, estructura, 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 producción 

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

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 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 
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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 enero ó 6 de Febreiro  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen 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 ESTRUCTURA:       

    2º Examen 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 estructura 

corresponderían co que se acaba de relatar no examen 1 e no examen 2. Se o profesor 

determina facer un só examen escrito, éste sería entre o 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 ESTRUCTURA:       

 

 

 

 

   Examen 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 evalúa cun examen 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 qué 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 examen oral. 

Nota da 2ª avaliación= exame ou exames escritos: 50% (5 ptos) + examen 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 exámenes e o 
traballo diario. Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta as respectivas porcentaxes 
anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación 
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quedarán da seguinte maneira: 2’5 puntos serán do examen ou exámenes escritos, 1 punto do 
examen 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 examen 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 examen de tipo test: dun mesmo estándar de aprendizaxe será necesario un 
número par de preguntas tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta 
tipo test se sabe ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 

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

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

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

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

 No caso do examen práctico-oral (que se pode facer cun examen oral no trimestre, ou tamén 
durante o trimestre a través de controis dos que o profesor informa de cando se fan e a qué 
alumnos lles toca) dun mesmo estándar de aprendizaxe pódense facer unha ou varias 
preguntas (de lectura musical, de interpretación vocal ou instrumental, de interpretación 
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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 prengunta. Corresponde a un grao moi bó 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 examen práctico-oral. 

 
RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen 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 examen 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: RELIXIÓN 

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 regla)       

   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:      
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  Coñecementos: Os coñecementos avalíanse tendo en conta as intervencións na 

clase e nos exercicios dos temas. Un 70% 

 

  Actitudes:   

 

  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 
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ata 0’5 puntos) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 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 cfaso de suspenso, a recuperación poderá constar 
dun examen 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. 


