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ASIGNATURA: AMBITO CIENTIFICO 

CURSO: 2º ESO. PMAR                               AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 semanas 

CONTIDOS 

ESTATÍSTICA 

 Poboación e individuo. Mostra. Variables estatísticas cualitativas e cuantitativas. Variable 

continua. 

 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Organización en táboas de datos recolleitos 

nunha experiencia. 

 Agrupación de datos en intervalos. 

 Diagramas de barras, e de sectores. Polígonos de frecuencias. 

 Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. 

 Medidas de dispersión. 

PROBABILIDADE 

Fenómenos deterministas e aleatorios. 

Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e 

deseño de experiencias para a súa comprobación. 

Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade mediante a simulación 

ou experimentación. 

Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

Espazo muestral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 

Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTATÍSTICA 

1. Formular preguntas adecuadas para coñecer as características de interese dunha 

poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas, utilizando os 

métodos estatísticos apropiados e as ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas 

e construíndo gráficas e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 

2. Calcular e interpretar as medidas de posición e de dispersión dunha variable estatística para 
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resumir os datos e comparar distribucións estatísticas. 

3. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcular 

parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan as preguntas 

formuladas previamente sobre a situación estudada. 

4. Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de comunicación, 

valorando a súa representatividade e fiabilidade. 

PROBABILIDADE 

1. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen 

as matemáticas para analizar e facer predicións razoables achega do comportamento dos 

aleatorios a partir das regularidades obtidas ao repetir un número significativo de veces a 

experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade. 

2. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa e como medida 

de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a experimentación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

ESTATÍSTICA 

1.1. Define e distingue entre poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da 

estatística, e aplícaos a casos concretos. 

1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua e pon 

exemplos. 

1.4. Organiza datos, obtidos dunha poboación, de variables cualitativas ou cuantitativas en 

táboas, calcula as súas frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentuais e 

represéntaos gráficamente. 

2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda e mediana) dunha variable 

estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

2.2. Calcula as medidas de dispersión (rango, percorrido e desviación típica). 

3.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular as medidas de tendencia central e o rango de variables estatísticas 

cuantitativas. 

3.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información 

resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estatística dos medios de comunicación. 

4.2. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recolleitos en medios de comunicación. 

PROBABILIDADE 

1.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

1.2 Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, 
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apoiándose en táboas, recontos ou diagramas 

en árbore sinxelos 

1.3 Entende os conceptos de frecuencia absoluta e relativa dun suceso. 

1.4 Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 

2.1 Comprende o concepto de probabilidade inducido a partir do de frecuencia relativa dun 

suceso. 

2.2 Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa 

probabilidade ou a aproximación da mesma mediante a experimentación. 

2.3 Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

2.4 Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra 

de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

TEMA 2: BIOLOXÍA (BIODIVERSIDADE NO PLANETA. ECOSISTEMAS) 

DURACIÓN APROXIMADA: 7 semanas 

CONTIDOS 

A célula. Características básicas da célula procariota e eucariota, animal e vexetal. 

Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 

Sistemas de clasificación dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

Reinos dos Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos. 

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos e Artrópodos. 

Características anatómicas e fisiológicas. 

Vertebrados: Peces, Anfibios, Réptiles, Aves e Mamíferos. Características anatómicas e 

fisiológicas. 

Plantas: Brións, helechos, gimnospermas e angiospermas. Características principais, nutrición, 

relación e reprodución. 

Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. Factores abióticos e bióticos nos 

ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. 

Factores desencadenamentos de desequilibrios nos ecosistemas. 

Accións que favorecen a conservación do medio ambiente. 

O chan como ecosistema. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características 

que os diferencian da materia inerte. 

2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e 
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heterótrofa. 

3. Categorizar os criterios que serven para clasificar aos seres vivos e identificar os principais 

modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e plantas máis comúns. 

4. Diferenciar os distintos compoñentes dun ecosistema. 

5. Recoñecer e difundir accións que favorecen a conservación do medio ambiente. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.1. Diferencia a materia viva da inerte, e a materia orgánica da inorgánica, partindo das 

características particulares de ambas. 

2.1. Establece comparativamente as analogías e diferenzas entre célula procariota e eucariota, 

e entre célula animal e vexetal. 

2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, deducindo a relación que 

hai entre elas. 

3.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos, destacando a 

súa importancia biolóxica. 

4.1. Identifica os distintos compoñentes dun ecosistema. 

5.1. Selecciona accións que preveñen a destrución do medioambiente. 

  

  

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1E 2:         

   DATA APROXIMADA: Ultima semana de abril 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

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

  EXAMEN 3 E 4:        

   DATA APROXIMADA: Principios de xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas: parte do 2 (EXAME 3). Repaso temas de matemáticas (EXAME 4) Preguntas de 

desarrollo e tipo test. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
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 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: Mediados de xuño 

  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 ISO PEMAR AVALIACIÓN: 3ª ANO ACADÉMICO: 2017-2018 

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:  

DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

CONTIDOS:  

1. Textos expositivos 

2. Os verbos: formas persoais e non persoais 

3. Tempos verbales 

4. O verbo núcleo do predicado 

5. Uso das grafías g, gu, gü, j 

6. Uso de dous puntos, puntos suspensivos, comillas e guiones 

7. O resumo: características xerais  

8. Outros tipos de textos: temas e formas 

9. Normalización e normativización 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. Identificar e clasificar os verbos dun texto. 

2. Recoñecer nun dicionario palabras polisémicas e sinónimas. 

3. Usar correctamente as grafías g, gu, gü, j. 

4. Usar correctamente signos de puntuación. 

5. Aprender as características xerais do resumo. 

6. Comprender e valorar os elementos doutros textos 

7. Identificar outros textos escritos tanto en prosa como en verso. 

8. Comprender e valorar temas e formas doutros textos. 

9. Valorar a importancia de linguas. 

10. Comprender e valorar o proceso de normalización e normativización que se dá nas 

linguas, sobre todo o caso da lingua galega. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

1. Identifica e analiza textos expositivos. 

2. Recoñece os verbos dun texto e explica os seus valores expresivos. 

3. Aprende o significado de palabras novas, das súas antónimos e sinónimos e utilízaas ao 

escribir unha descrición. 

4. Utiliza correctamente as grafías g, gu, gü, j en palabras de uso habitual. 

5. Utiliza correctamente a acentuación en galego. 

6. Comprende e valora o proceso de normalización e normativización que se dá nas linguas, 

sobre todo o caso da lingua galega. 

7. Escribe textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico preciso. 

 

TEMA 2:  

DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

CONTIDOS:  

1. Os adverbios 

2. As locuciones adverbiales 
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3. Preposiciones e conjunciones 

4. Uso da letra x 

5. Nocións básicas da historia da literatura: da antigüidade ata o século XX 

6. Os préstamos lingüísticos  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. Identificar e clasificar os adverbios e as locuciones adverbiales dun texto. 

2. Identificar e clasificar as preposiciones e conjunciones dun texto 

3. Recoñecer nun dicionario palabras polisémicas e sinónimas. 

4. Usar correctamente a letra x. 

5. Usar correctamente signos de puntuación. 

6. Comprender e valorar as nocións básicas da historia da literatura: da antigüidade ata o 

século XX 

7. Identificar textos escritos tanto en prosa como en verso. 

8. Comprender e valorar temas e formas de textos literarios. 

9. Interpretar a importancia dos préstamos lingüísticos. 

10. Valorar a importancia de linguas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

1. Recoñece os adverbios e as locuciones adverbiales dun texto e explica os seus valores 

expresivos. 

2. Recoñece preposiciones e conjunciones nun texto e explica os seus valores. 

3. Aprende o significado de palabras novas, das súas antónimos e sinónimos e utilízaas ao 

escribir unha descrición. 

4. Utiliza correctamente a grafía x en palabras de uso habitual. 

5. Utiliza correctamente a acentuación en galego e castelán. 

6. Comprende e valora as nocións básicas da historia da literatura: da antigüidade ata o 

século XX. 

7. Interpreta a importancia dos préstamos lingüísticos 

8. Escribe textos ortográfica e gramaticalmente correctos e con léxico preciso. 

 

TEMA 3:  

DURACIÓN APROXIMADA: 34 días 

CONTIDOS:  

1. As orixes de Europa. 

2. O Imperio Bizantino e a súa cultura. 

3. Os visigodos. 

4. Nacemento e expansión do Islam. 

5. O Imperio carolingio. 

6. A arte prerrománico. 

7. O feudalismo: sociedade e economía. 

8. Conquista da Península polos musulmáns. 

9. Sociedade e economía do A o-Andalus. 

10. A arte islámica. 

11. Os reinos cristiáns peninsulares. 

12. A Reconquista. 

13. Novas ordes monásticas na Igrexa. 

14. Arte románico 

15. O rexurdir das cidades e o comercio. A vida na Baixa Idade Media. 
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16. O nacemento das universidades 

17. Castilla e Aragón na Baixa Idade Media. 

18. As institucións medievais 

19. Europa na Idade Media 

20. A crise do século XIV 

21. A arte gótico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

1. Coñecer a importancia dos distintos cambios que se producen na Idade Media en 

Europa. 

2. Valorar a importancia do Imperio Bizantino e a súa cultura. 

3. Comprender a achega dos visigodos na formación da España medieval. 

4. Sinalar e valorar o nacemento e expansión do Islam e a súa influencia no mundo. 

5. Entender as características básicas que conforman o Imperio carolingio. 

6. Valorar a arte prerrománico. 

7. Coñecer e analizar a sociedade e a economía do feudalismo. 

8. Valorar a importancia da conquista da Península polos musulmáns. 

9. Coñecer e analizar a sociedade e a economía do A o-Andalus. 

10. Apreciar a arte islámica. 

11. Analizar o período da Reconquista e o nacemento e desenvolvemento dos reinos 

cristiáns peninsulares. 

12. Valorar a aparición de novas ordes monásticas na Igrexa. 

13. Entender a importancia do rexurdir das cidades e o comercio na Baixa Idade Media. 

14. Valorar a importancia do nacemento das universidades. 

15. Analizar a situación de Castilla e Aragón na Baixa Idade Media. 

16. Comprender o funcionamento das institucións medievais. 

17. Coñecer a situación de Europa na Baixa Idade Media. 

18. Analizar e valorar a crise do século XIV. 

19. Apreciar a arte gótico. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

1. Sinala os distintos cambios que se producen na Idade Media en Europa e a súa 

importancia. 

2. Valora a importancia do Imperio Bizantino e a súa cultura. 

3. Comprende a achega dos visigodos na formación da España medieval. 

4. Sinala en mapas o nacemento e a expansión do Islam. 

5. Valora a arte prerrománico. 

6. Coñece e analiza a sociedade e a economía do feudalismo. 

7. Valora a importancia da conquista da Península polos musulmáns e sinala nun mapa a 

súa expansión. 

8. Coñece e entende a sociedade e a economía do A o-Andalus. 

9. Aprecia a arte islámica buscando exemplos en Internet. 

10. Marca nun mapa o período da Reconquista e o nacemento e desenvolvemento dos reinos 

cristiáns peninsulares. 

11. Valora a aparición de novas ordes monásticas na Igrexa. 

12. Entende a importancia do rexurdir das cidades e o comercio na Baixa Idade Media. 

13. Sinala nun mapa a situación das primeiras universidades e valora a súa importancia. 

14. Analiza a situación de Castilla e Aragón na Baixa Idade Media. 
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15. Comprende o funcionamento das institucións medievais. 

16. Coñece e valora os cambios que se produciron en Europa na Baixa Idade Media e a raíz 

da crise do século XIV. 

17. Valora e aprecia a arte gótico. 

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 dá valoración que ou profesor faga dás características do 

alumnado. En todo caso as probas terán unha parte lingüística e unha literaria. 

EXAME 1:  

DATA APROXIMADA: Mediados de Maio 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 características que mostran a diversidade lingüística dá Península. 

Establece diferenzas entre textos poéticos, narrativos e teatrais. 

Recoñece as relacións semánticas de sinonimia, antonimia e polisemia. 

Identifica as características xerais dá narrativa. 

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

Analiza e comenta textos literarios. 

 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: Mediados de xuño 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 dá 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%  
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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: 3ª                            CURSO 2017-18 
TEXTO NEW ACTION 2 
A.-PROGRAMA 

  
  
  
  
  

 
TEMA 5: WHAT`S THE WEATHER LIKE? 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 
 CONTIDOS:  El clima,  mapas, informe meteorologico, desastres climatologicos y vocabulario 

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

  
   

 
TEMA 6: HEALTHY LIVING 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 
 CONTIDOS: Salud y comida habitos saludables vocabulario relacionado, Reading Articulo de revista 

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

  
3ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE BASICOS: @ alumn@ coñece e usa adecuadamente o vocabulario das 

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

 
: 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 
De control do classroom work: Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, exposicios orais, amosar interes e 
participar nas actividades propostas tanto de carácter individual como de grupo. A inclusion dun libro de lectura e 
opcional según o criterio de cada profesor 
 
 

   
 EXAMES:Maximo dous por avaliacion 
  EXAME 1:         
   DATA APROXIMADA:          Mediados de Abril aprox. 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
     Todo o dado anteriormente mais o tema 5   
  EXAME 2:        
   DATA APROXIMADA: Mediados de Xuño aprox. 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Todo o dado incluindo o tema 6. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACION 

 Listening 10% 

Reading 10% 

Writing 20% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Speaking 15% 

Classroom Work 15% 
 

         
     
          
     


       
   
       
            
          
       
    
    

    

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

 
 

    

NOTA DE AVALIACIÓN:O alumno ten que ter acadado minimo un 30% en cada apartado para 
que se considere aceptable. Non podera haber ningun apartado en blanco. No caso de non 
superar esta avaliacion avaliacion debera facer a proba extraordinaria de Setembro, @ profesor@ 
daralle instruccions para a preparacion desta proba 
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