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ASIGNATURA: AMBITO CIENTÍFICO 

CURSO: 2º ESO. PMAR           AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Metodoloxía científica e matemática. Procesos, métodos e actitudes 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : Planificación do proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 

A metodoloxía científica. Características básicas. A experimentación en Bioloxía, Xeoloxía, 

Física e Química: obtención e selección de información a partir da selección e recollida de 

mostras do medio natural. 

O método científico: as súas etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. O traballo no 

laboratorio. Proxecto de Investigación. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.) e reformulación do problema. 

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación. 

Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en 

contextos matemáticos. 

Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: ou a recollida ordenada e 

a organización de datos; ou a elaboración e creación de representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou estatísticos; ou facilitar a comprensión de propiedades xeométricas 

ou funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, algebraico ou estatístico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema. 

2. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu 

nivel. 

3. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

4. Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas de laboratorio ou de 

campo describindo a súa execución e interpretando os seus resultados. 

5. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da 

sociedade. 

6. Coñecer os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

7. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes nos laboratorios de Física e de 

Química; coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do medioambiente. 

8. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
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publicacións e medios de comunicación. 

9. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

10. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 

predicións. 

11. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas 

en situacións problemáticas da realidade. 

12. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

13. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 

14. Buscar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico ?matemático e utilizar 

dita información para formarse unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar 

sobre problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

15. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, 

estatísticos e representacións gráficas. 

16. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación 

do método científico e a utilización do TIC. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, 

o proceso seguido na resolución dun problema. 

2.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

3.1. Formula hipótese para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

3.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e 

comunícaos de forma oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

4.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, respectando e coidando os 

instrumentos e o material empregado. 

4.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de recoñecemento, como material básico de laboratorio, argumentando o 

proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e interpretando os seus 

resultados. 

5.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

6.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema 

Internacional de Unidades. 

7.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos 

químicos e instalacións, interpretando o seu significado. 

7.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de 

utilización para a realización de experiencias respectando as normas de seguridade e 
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identificando actitudes e medidas de actuación preventiva. 

8.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación 

científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 

propiedade. 

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

información existente en internet e outros medios dixitais. 

9.1. Analiza, comprende e interpreta o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema) adecuando a solución á devandita información. 

10.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

11.1. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: 

identificando o problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

11.2. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

12.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 

flexibilidade, aceptación da crítica razoada, curiosidade e indagación e hábitos de expor/se 

preguntas e buscar respostas coherentes, todo iso adecuado ao nivel educativo e á dificultade 

da situación. 

12.2. Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada caso. 

13.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, valorando as consecuencias das mesmas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

14.1. Busca, selecciona e interpreta a información de carácter científico-matemático a partir da 

utilización de diversas fontes. Transmite a información seleccionada de maneira precisa 

utilizando diversos soportes. 

14.2. Utiliza a información de carácter científico-matemático para formarse unha opinión propia 

e argumentar sobre problemas relacionados. 

 

TEMA 2: Números e Álxebra 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 semanas 

CONTIDOS: Números enteiros, decimais e fraccionarios. Significado e utilización en 

contextos cotiáns. Operacións e propiedades.   

Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural. Operacións con 

potencias e propiedades. 

Potencias de base 10. 

Cadrados perfectos. 

Utilización da xerarquía das operacións e o uso de paréntese en cálculos que impliquen as 

operacións de suma, resta, produto, división e potencia. 
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Magnitudes directa e inversamente proporcionais. 

Cálculos con porcentaxes (mental, manual, calculadora). Aumentos e diminucións 

porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 

Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e 

para o cálculo con calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 

Iniciación á linguaxe algebraico. 

Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen situacións reais, ao algebraico e 

viceversa. 

Operacións con expresións algebraicas sinxelas. Transformación e equivalencias. Suma e 

resta de polinomios en casos sinxelos. 

Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita (métodos algebraico e gráfico) e de segundo 

grao cunha incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación das solucións. 

Ecuacións sen solución. Resolución de problemas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Utilizar correctamente números naturais, enteiros, 

fraccionarios, decimais as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e 

intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

2. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes 

estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais 

e porcentaxes e estimando a coherencia e precisión dos resultados obtidos. 

3. 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. 

4. Utilizar a linguaxe algebraico para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación 

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

algebraicos ou gráficos e contrastando os resultados obtidos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1. Calcula o valor de expresións numéricas nas que 

interveñen distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de 

expoñente natural aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

1.2. Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas operacións, para 

resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios 

tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

1.3. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras 

básicas das operacións con potencias 

1.4. Coñece a notación científica e emprégaa para expresar cantidades grandes. 

2.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados 

valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 

2.2. Elixe a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes 

estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións e decimais, 

respectando a xerarquía de operacións. 
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3.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 

conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas 

3.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin 

inversamente proporcionais. 

4.1. Identifica as variables nunha expresión algebraica e sabe calcular valores numéricos a 

partir dela. 

4.2. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou 

descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións algebraicas, e 

opera con elas. 

4.3. Aplica correctamente os algoritmos de resolución de ecuacións de primeiro e segundo 

grao cunha incógnita, e emprégaas para resolver problemas. 

4.4. Formula algebraicamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e 

segundo grao, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

TEMA 3:  Xeometría 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 semanas 

CONTIDOS: Elementos básicos da xeometría do plano. 

Relacións e propiedades de figuras no plano: Paralelismo e perpendicularidad. Lugar 

xeométrico. 

Ángulos e as súas relacións. 

Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

Figuras planas elementais: triángulo, cadrado, figuras poligonales. 

Clasificación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións. 

Medida e cálculo de ángulos de figuras planas. 

Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en 

figuras simples. 

Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares. 

Triángulos rectángulos. O teorema de Pitágoras. Xustificación xeométrica e aplicacións. 

Semellanza: figuras semellantes. Criterios de semellanza. Razón de semellanza e escala. 

Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á resolución de 

problemas. 

Poliedros e corpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas e volumes. 

Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e 

volumesdo mundo físico. 

Xeometría do espazo. 

Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Recoñecer e describir os elementos e propiedades 

características das figuras planas. 

2. Utilizar estratexias da xeometría analítica plana para a resolución de problemas de 

perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe matemática adecuado 

expresar o procedemento seguido na resolución. 

3. Recoñecer o significado aritmético do Teorema de Pitágoras (cadrados de números, ternas 

pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre os lados) e 

empregalo para resolver problemas xeométricos. 

4. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de semellanza e a 

razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

5. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 

elementais, de exemplos tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos. 

6. Analizar distintos corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos 

e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, 

desenvolvementos planos, etc.). 

7. Resolver problemas que leven o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc. 

1.2. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 

ángulo, utilizándoas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

1.3. Clasifica os triángulos atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos e 

coñeces os seus elementos máis característicos. 

1.4. Clasifica os cuadriláteros e paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus 

lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais. 

1.5. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o 

círculo. 

2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de 

figuras planas, en contextos da vida real utilizando as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo e aplícaas para resolver 

problemas xeométricos. 

3.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do Teorema de Pitágoras. 

3.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de 

triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais. 

4.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies 

e volumes de figuras semellantes. 
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4.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros 

contextos de semellanza. 

5.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

5.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de 

proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

5.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de 

Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

6.1. Analiza e identifica as características de distintos corpos xeométricos, utilizando a 

linguaxe xeométrica adecuado. 

6.2. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e 

recíprocamente. 

7.1. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para 

resolver problemas contextualizados. 

7.2. Identifica centros, eixos e planos de simetría en figuras planas, poliedros e na natureza, 

na arte e construcións humanas. 

7.3. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 

xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrico e algebraico adecuados. 

TEMA 4: A materia 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

CONTIDOS: 

Propiedades da materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Sustancias puras e mesturas. 

Mesturas de especial interese: disolucións e aliaxes 

Métodos de separación de mesturas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

coa súa natureza e as súas aplicacións. 

2. Manexar convenientemente o material de laboratorio para medir magnitudes e expresalas 

nas unidades adecuadas 

3. Justificar as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia e os seus 

cambios de estado. 

4. Identificar sistemas materiais como sustancias puras ou mesturas e valorar a importancia e 

as aplicacións de mesturas de especial interese. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, utilizando 

estas últimas para a caracterización de sustancias. 

1.2. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido e calcula a súa 

densidade. 

2.1. Utiliza os instrumentos adecuados para medir masas, lonxitudes, tempos e temperaturas, 

e expresa os resultados nas unidades adecuadas. 

3.1.  Justifica que unha sustancia pode presentarse en distintos estados de agregación 

dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se atope. 

3.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos. 

3.3. Describe e interpreta os cambios de estado da materia e aplícao á interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en sustancias puras e mesturas, 

especificando neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas e heteroxéneas. 

4.2. Identifica o disolvente e o soluto en mesturas homoxéneas de especial interese. 

4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento 

seguido e o material utilizado. 

5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das 

sustancias que as compoñen, describindo o material de laboratorio adecuado. 

TEMA 5: Os cambios químicos 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

CONTIDOS 

Cambios físicos e cambios químicos. 

A reacción química. 

A química na sociedade e o medioambiente. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de experiencias sinxelas 

que poñan de manifesto se se forman ou non novas sustancias. 

2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas sustancias noutras. 

3. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas sustancias e a súa importancia 

na mellora da calidade de vida das persoas. 

4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a influencia no medioambiente. 

5. Admitir que determinadas industrias químicas poden ter repercusións negativas no 

medioambiente. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que 

haxa ou non formación de novas sustancias. 

1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de 

manifesto a formación de novas sustancias e recoñece que se trata de cambios químicos. 

2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas Clasifica 

algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintética. 

3.1. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á 

mellora da calidade de vida das persoas. 

4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas 

ambientais de importancia global. 

5.1. Analiza e pon de manifesto os efectos negativos dalgunha industria química consultando 

bibliografía respecto diso. 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1 E 2:         

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1 e 2 (EXAME 1) 4 (EXAME 2). Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 3 E 4        

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 3 (EXAME 3) 5 (EXAME 4). Preguntas de desarrollo e tipo test. 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

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

dependendo da boa ou mala actitude 
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RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: A semana seguinte á entrega de notas. 

    

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

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

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

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

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

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

   

 

    

ASIGNATURA:INGLES 

CURSO:                                      AVALIACIÓN:                          ANO ACADÉMICO:17-18 

BOOK  NEW ACTION 2 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: School days 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS: Vocabulario referido a material escolar, asignaturas, actividades extraescolares, 

rutinas gustos e preferencias, presente simple, particulas interrogativas, letras mayusculas e 

puntuacion, lecturas audios e redaccions , informacion acerca de escolas diferentes no 

mundo,intercambio de  e-mails e participacion nun e-pal site 

TEMA 2 

 

 

 

Amazing people 

DURACIÓN APROXIMADA: 20 dias 

CONTIDOS: Vocabulario relativo a sentimentos, adxectivos de personalidade, presente simple 

e continuo en forma afirmativa, interrogativa e negativa, lectura de articulos de revistas, 

presentacion dun PowerPoint sobre unha persoa que considere extraordinaria,audios, 

presentacions orais e por escrito seguindo os modelos traballados. 

  

 

1º aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE: Coñece e usa adecuadamente o vocabulario especifico 

de cada tema, usa os tempos presentes en afirmativa, negativa e interrogativa. 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. 
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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 Octubre – principios de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

       Unidades Introduccion ,tema 1 

Listening 10% 

Reading 10% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 15% 

Classroom work 15% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro – principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Introduccion, unidades 1, 2 . Segun a mesma estructura do anterior. 

         

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 : Dta aproximada:  

  Sen exame  
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ASIGNATURA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

CURSO: 2º ESO PEMAR AVALIACIÓN: 1ª                   ANO ACADÉMICO: 2017-2018 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:  

DURACIÓN APROXIMADA: 19 días 

CONTIDOS: 1- Recoñecemento de substantivos en galego e castelán. 2- Sinonimia e 

polisemia. 3- Formación de adxectivos a partir de substantivos. 4- Sons e letras en galego 

e castelán. 5- A sílaba. Ditongos, tritongos e hiatos. 6- Extraer información, interpretar e 

valorar textos narrativos. 7- A diversidade lingüística. 8- A literatura como forma de 

comunicación. 9- A orixe da literatura: epopeas e cosmogonías. 10- O verso e a prosa como 

formas de expresión. 11- Os xéneros literarios: a lírica, a narrativa, o teatro e outros 

textos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Recoñecer os substantivos. 2- Agrupar palabras en 

sinónimos. 3- Escribir textos narrativos. 4- Ler, comprender interpretar e valorar textos 

narrativos. 5- Entender a diferenza entre son e sílaba. 6- Analizar distintos contextos nos 

que aparecen ditongos, tritongos ou hiatos. 7- Comprender as características que definen a 

literatura como sistema de comunicación. 8- Apreciar o valor estético dos textos literarios. 

9- Entender o sentido dos primeiros textos literarios. 10- Diferenciar as formas de 

expresión en textos literarios de calquera xénero. 11- Comprender as características que 

definen os distintos xéneros literarios. 12- Analizar trazos característicos de textos 

literarios. 13- Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos doutras obras. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Identifica e analiza os substantivos dun texto. 

2- Aprende o significado de palabras novas. 3- Recoñece a relación de sinonimia entre un 

grupo de palabras. 4- Escribe textos ortográfica e gramaticalmente correctos e adecuados 

á situación comunicativa. 5- Distingue sons de letras, ditongos, tritongos e hiatos. 6- 

Realiza lectura exploratoria dun texto e comprende o seu sentido global. 7- Forma 

adxectivos a partir de substantivos utilizando sufixos. 8- Extrae información dun texto 

narrativo, interpreta o seu sentido e analiza e valora a súa forma e o seu contido. 9- 

Comprende e valora distintos textos literarios. 10- Acode a diversas fontes (dicionarios, 

páxinas web, etc.) para documentarse sobre a información que se pide. 11- Coñece os 

elementos da literatura como forma de comunicación. 12- Identifica a forma de expresión 

empregada polos textos literarios. 13- Recoñece os trazos polos que un texto pertence a 

un determinado xénero literario. 14- Analiza recursos literarios dos textos. 

 

TEMA 2:  

DURACIÓN APROXIMADA: 19 días 

CONTIDOS: 1- Recoñecemento de adxectivos en galego e castelán. 2- Sinonimia e 

antonimia. 3- Uso correcto de b. 4- Casos especiais de acentuación en lingua galega. 5- As 

linguas da Península Ibérica. 6- A descrición: a súa interpretación e valoración. 7- 

Características xerais da lírica. 8- Temas e conceptos líricos. 9- Tipos de textos líricos. 10- 

Elementos fundamentais para a análise dun texto lírico e a súa relación con outras artes. 

11- Autores destacados e obras representativas da lírica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Recoñecer os adxectivos dun texto e explicar os seus 

valores expresivos. 2- Aprender o significado de palabras novas, das súas antónimos e 

sinónimos e utilizalas ao escribir unha descrición. 3- Utiliza correctamente a grafía b en 

palabras de uso habitual. 4- Escribir textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con 

léxico preciso. 5- Extraer información, interpretar o sentido e valorar a forma e o contido 

dun texto descritivo. 6- Aprender as características xerais da lírica. 7- Repasar aspectos da 

linguaxe literaria. 8- Comprender e valorar a linguaxe da lírica e algúns textos 

representativos deste xénero. 9- Comprender e valorar os diferentes temas e as formas 

dos textos líricos. 10- Comprender e valorar as relacións dos textos líricos con outras 

artes. 11- Crear composicións líricas a partir de modelos. 12- Analizar textos líricos. 13- 

Investigar sobre algúns autores e obras representativos da lírica. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Recoñece os adxectivos dun texto e explica os 

seus valores expresivos. 2- Aprende o significado de palabras novas, das súas antónimos e 
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sinónimos e utilízaas ao escribir unha descrición. 3- Utiliza correctamente a grafía b en 

palabras de uso habitual. 4- Utiliza correctamente a acentuación en galego. 5- Comprende 

e valora a importancia das distintas linguas da Península Ibérica. 6- Escribe textos 

ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico preciso. 7- Extrae información, 

interpreta o sentido e valora a forma e o contido dun texto descritivo. 8- Aprende as 

características xerais da lírica. 9- Comprende e valora a linguaxe da lírica e algúns textos 

representativos deste xénero. 10- Analiza textos líricos. 11- Investiga sobre autores e 

obras representativas da lírica. 

 

 

 

TEMA 3:  

DURACIÓN APROXIMADA: 19 días 

CONTIDOS: 1- Conceptos básicos sobre o estudo da poboación. 2- A poboación española: 

dinámica, evolución e distribución. Movementos migratorios. 3- A organización territorial 

de España: poboación rural e urbana. 4- Problemas medioambientais. Paisaxes naturais 

españois. 5- As cidades españolas: historia e características. 6- Problemas 

medioambientais da cidade. 7- A poboación europea: evolución, distribución e movementos 

migratorios. 8- Organización territorial de Europa. 9- Importancia actual dos medios de 

transporte. 10- O mundo actual: a riqueza da diversidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Coñecer as características da poboación mundial, europea 

e española. 2- Entender a dinámica, evolución e distribución da poboación española. 3- 

Entender os movementos migratorios e as súas causas no caso español. 4- Analizar o 

desenvolvemento urbano e os seus problemas. 5- Coñecer a historia e as características 

das cidades españolas. 6- Coñecer as principais cidades europeas e españolas e as súas 

estruturas. 7- Analizar a poboación europea na súa evolución, distribución e movementos 

migratorios. 8- Coñecer a organización territorial de Europa. 9- Valorar a importancia 

actual dos medios de transporte. 10- Comprender a diversidade do mundo actual e valorala 

na súa xusta medida. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Coñece a poboación do mundo e sitúa as 

áreas máis poboadas. 2- Coñece a poboación de Europa e España e sitúa as cidades con 

máis poboación. 3- Busca información sobre algunha cidade española e coñece a súa 

planta. 4- Busca información sobre a cidade de Ourense e analiza a súa problemática. 5- 

Recoñece e entende os problemas da cidade actual. 6- Analiza a poboación europea na súa 

evolución, distribución e movementos migratorios. 7- Coñece a organización territorial de 

Europa. 8- Valora a importancia actual dos medios de transporte. 9- Comprende a 

diversidade do mundo actual e valorala na súa xusta medida. 

 

 

B.-AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS:  

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

Cadernos, realización de guías de lecturas, actividades e exercicios propostos 

en clase, exposicións orais, traballos escritos orais ou colectivos. 

 EXAMES: Realizarase un mínimo de dous exames, sendo opcional a 

posibilidade de realizar outros, dependendo da valoración que o profesor 

faga das características do alumnado. En todo caso as probas terán unha 

parte lingüística e unha literaria. 

   EXAME 1:  

    DATA APROXIMADA: Finais de outubro de 2017 

    CONTIDOS E ESTRUTURA:  

 

        - Resume e esquematiza textos propostos. 

         -Narra e sintetiza textos diversos incorporando vocabulario novo apreso. 

         -Corrección de textos con erros de concordancia, ortográficos e inadecuacións. 

        - Recoñece substantivos e adxectivos en castelán e galego. 

         -Identifica características que mostran a diversidade lingüística da Península. 
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         -Establece diferenzas entre textos poéticos, narrativos e teatrais. 

         -Recoñece as relacións semánticas de sinonimia, antonimia e polisemia. 

         -Identifica as características xerais da lírica. 

         -Recoñece autores e obras literarias estudados tanto da literatura galega 

como   castelá. 

         -Analiza e comenta textos literarios. 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: Mediados de decembro de 2017 

CONTIDOS E ESTRUTURA: 

- Resume e esquematiza textos propostos. 

 -Narra e sintetiza textos diversos incorporando vocabulario novo apreso. 

- Corrección de textos con erros de concordancia, ortográficos e 

inadecuacións. 

 -Recoñece substantivos e adxectivos en castelán e galego. 

 -Identifica as características xerais da narrativa. 

 -Establece diferenzas entre textos poéticos, narrativos e teatrais. 

 -Recoñece as distintas relacións semánticas. 

 -Identifica a organización territorial de España e de Europa. 

 -Distingue os distintos medios de transporte e a diversidade do mundo 

actual. 

 -Sinala os elementos básicos da poboación e a súa mobilidade. 

 -Identifica e clasifica clases de palabras nun texto proposto. 

 -Recoñece autores e obras literarias estudados tanto da literatura galega 

como castelá. 

 -Analiza e comenta textos literarios. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Caderno e traballo de aula: ata un 20%; lecturas: ata un 15%; exames: ata 

un 65% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:  

Traballo diario: 35%  

Exames.: 65%  

 NOTA DE AVALIACIÓN:  

Coñecementos: Lectura: 15% (1,5 puntos). Caderno e traballo de aula: 20% 

(2 puntos). Exames: 65% (6,5 puntos). Penalizaráse cada falta de ortografía 

cun 0,1 ata un máximo de 1 punto. 

 RECUPERACIÓN: 

Dado o carácter progresivo e continuo da materia non se contempla un 

exame específico de recuperación. Valorarase o traballo diario e a superación 

dos exames posteriores 

 

 NOTA FINAL: A cualificación final corresponderase coa nota da terceira 

avaliación. No entanto, propoñerase unha proba final de recuperación para 

alumnado coa materia suspensa, na que se incluirán os libros de lectura lidos 

durante o curso. 

 

 

 

       

 
 


