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MATERIA: AMBITO CIENTIFICO 

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

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: Alxebra 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 

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. 
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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 

racional e sustentable para preservar a nosa contorna. 
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B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  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. 

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 

RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  

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

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

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

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

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

como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final.  
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ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

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

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:  

DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

CONTIDOS: 1- Os determinantes. 2- Palabras polisémicas. 3- Uso de maiúsculas. 4- Uso 

correcto da letra v. 5- Características xerais da narrativa. 6- Temas e formas dos textos 

narrativos: epopea, novela e conto. 7- Os textos narrativos en prosa e en verso. 8- Narración, 

descrición e diálogo nos textos narrativos. 9- Espazo e tempo na novela. 10- Elementos 

fundamentais para a análise dun texto narrativo. 11- Relación da narrativa con outras artes. 12- 

Autores destacados e obras representativas da narrativa. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar e clasificar os determinantes dun texto. 2- Recoñecer 

nun dicionario palabras polisémicas. 3- Usar correctamente a letra v. 4- Usar correctamente as 

maiúsculas. 5- Aprender as características xerais da narrativa. 6- Comprender e valorar os 

elementos da narrativa. 7- Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 8- 

Distinguir narración, descrición e diálogo nun fragmento narrativo. 9- Comprender e valorar temas 

e formas dos textos narrativos. 10- Comprender e valorar as relacións dos textos narrativos con 

outras artes. 11- Crear composicións narrativas a partir de modelos. 12- Analizar e comentar 

textos narrativos a partir dunhas pautas dadas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Identifica e clasifica os determinantes dun texto. 

2- Recoñece nun dicionario palabras polisémicas. 3- Practica o uso correcto do v e das 

maiúsculas en galego e castelán. 4- Aprende as características xerais da narrativa. 5- Comprende 

e valora os elementos básicos da narrativa. 6- Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa 

como en verso. 7- Distingue narración, descrición e diálogo nun fragmento narrativo. 8- 

Comprende e valora os diferentes temas e as diferentes formas dos textos narrativos. 9- Analiza e 

comenta textos narrativos a partir dunhas pautas dadas. 

 

TEMA 2:  

DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

CONTIDOS: 1- Os Pronomes. 2- Pronomes persoais. 3- Uso da letra h. 4- Uso de punto, coma e 

punto e coma. 5- O esquema: características xerais. 6- O teatro: temas e formas. 7- O galego 

hoxe. A valoración social das linguas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Identificar e clasificar os pronomes dun texto. 2- Recoñecer nun 

dicionario palabras polisémicas. 3- Usar correctamente a letra h. 4- Usar correctamente signos de 

puntuación. 5- Aprender as características xerais do teatro. 6- Comprender e valorar os 

elementos do teatro. 7- Identificar textos teatrais escritos tanto en prosa como en verso. 8- 

Comprender e valorar temas e formas dos textos teatrais. 9- Comprender e valorar as relacións 

dos textos teatrais con outras artes. 10- Analizar e comentar textos teatrais a partir dunhas pautas 

dadas. 11- Valorar a importancia de linguas. 12- Comprender e valorar a situación da lingua 

galega hoxe. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Recoñece os pronomes 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 un texto. 3- Utiliza correctamente a grafía h 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 do teatro. 9- Comprende e 

valora a linguaxe do teatro e algúns textos representativos deste xénero. 10- Analiza textos 

teatrais. 11- Investiga sobre autores e obras representativas do teatro. 

 

TEMA 3:  

DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

CONTIDOS: 1- A Prehistoria. 2- A civilización mesopotámica. 3- Exipto. 4- Grecia e a súa 

civilización. 5- A arte e a cultura en Grecia. 6- Roma: as súas orixes. 7- Roma: a República. 8- 

Roma: O Imperio. 9- Civilización e expansión romanas. 10- A Hispania romana. 11- A arte 

romana. 12- A caída do Imperio Romano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Coñecer as distintas etapas da chamada Prehistoria e os 

primeiros pasos do homo sapiens. 2- Identificar as características básicas da civilización 

mesopotámica e a súa arte. 3- Coñecer e valorar a achega de Exipto á civilización. 4- Identificar 

as características básicas da civilización grega. 5- Valorar a arte e a cultura en Grecia. 6- Coñecer 

as orixes da civilización romana. 7- Entender a importancia da República de Roma. 8- Valorar a 

achega da civilización romana. 9- Entender a expansión do Imperio Romano. 10- Valorar e 

entender a arte romana. 11- Comprender a importancia da civilización romana na Hispania. 12- 

Comprender a importancia da caída do Imperio Romano na formación de Europa. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Coñece as distintas etapas de Prehistoria e os 

primeiros pasos do homo sapiens. 2- Identifica as características básicas da civilización 

mesopotámica e a súa arte. 3- Coñece e sinala as características básicas da civilización exipcia e 

a súa achega á historia mundial. 4- Identifica as características básicas da civilización grega. 5- 

Sinala en mapas o territorio da civilización grega. 6- Coñece as orixes da civilización romana e a 

súa expansión pola península itálica. 7- Busca en mapas as zonas que ocupa a República 

Romana. 8- Valora a achega da civilización romana. 9- Sinala nun mapa a expansión do Imperio 

Romano ao longo da historia. 10- Coñece a importancia da civilización romana na Hispania e 

sinálaa nun mapa. 11- Valora e entende a importancia da caída do Imperio Romano na formación 

de Europa. 

 

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: Primeira semana de febreiro de 2018 

CONTIDOS E ESTRUTURA:  

Resume e esquematiza textos propostos. 
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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. 

Establece diferenzas entre textos poéticos, narrativos e teatrais. 

Recoñece as relacións semánticas de sinonimia, antonimia e polisemia. 

Identifica as características xerais da narrativa. 

Recoñece autores e obras literarias estudados tanto da literatura galega como castelá. 

Analiza e comenta textos literarios. 

 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: 1ª semana de marzo de 2018 

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 do teatro. 

Establece diferenzas entre textos poéticos, narrativos e teatrais. 

Recoñece as distintas relacións semánticas. 

Sinala en mapas as civilizacións grega e romana. 

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). Penalizarase 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. 
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MATERIA :INGLES 

CURSO:   PMAR                                   AVALIACIÓN:      2ª                    ANO ACADÉMICO:17-18 

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 
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   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

       Unidades dadas anteriormente , tema 3 

Listening 10% 

Reading 10% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 15% 

Classroom work 15% 

  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  

   

  

    

 

        

    

   

 


