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                                         MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

A.– Programa 

Tema 1: avaliación da condición física inicial. 

Duración aproximada: 5 sesións. 

Contidos científicos: batería EUROFIT como medio de coñecer o estado de saúde. Aspectos 

fisiolóxicos relacionados co deporte. Coavaliacións. Quecementos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer as probas da batería EUROFIT 

para a condición física saudable. Identificar e desenvolver as diferentes probas que se inclúen dentro 

da batería EUROFIT. Valorar a importancia de coñecer o estado de saúde propio e comparar os 

resultados cos valores medios poboacionais. 

Tema 2: O Atletismo. 

Duración aproximada: 8 sesións. 

Contidos científicos: o atletismo e as súas modalidades: carreiras de velocidade e de resistencia, 

relevos, saltos e lanzamentos. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer as diferentes modalidades 

atléticas, profundizando nas carreiras de valados e os relevos. Realizar correctamente exercicios 

para favorecer a aprendizaxe técnico das modalidades practicadas. Respectar os aspectos 

regulamentarios das modalidades practicadas, así como o nivel de execución dos compañeiros. 

Tema 3: Aerobic. 

Duración aproximada: 8 sesións. 

Contidos científicos: o aeróbic como actividade física con soporte musical. Obxectivos de 

aprendizaxe básicos (criterios de avaliación): Coñecer e empregar diferentes pasos básicos e 

enlaces de aeróbic. Traballar a estrutura espazo-temporal por medio do aerobic. Empregar diferentes 

tipos de pasos, saltos e desprazamentos na execución de coreografías. Desenvolver a creatividade a 

través da invención de coreografías. 

Tema 4: primeiros auxilios. 

Duración aproximada: 2 sesións. 

Contidos científicos: primeiros auxilios e tratamento de accidentes e lesións deportivas. Protocolo 

PAS. Manexo de DESA. Actuación ante OVACE. 

Obxectivos de aprendizaxe básicos: Coñecer o protocolo de actuación ante situacións de 

emerxencia. Saber realizar con éxito unha RCP xunto co uso dun DESA. Distinguir a actuación 

axeitada ante os diferente tipos de lesións ou accidentes. 

 B.- Obxectivos actitudinais. 

1. Ser puntuais. 2. Traer o material axeitado á materia e coidar o propio do centro. 3. Esforzarse e 
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automellorar nas clases. 4. Colaborar co profesor e co resto dos compañeiros o máximo posible. 5. 

Respectar sempre as posibilidades de rendemento alleas e propias, así como as opinións dos 

compañeiros. 6. Xogar con competitividade e limpeza. 7. Implicarse na materia. 8. Amosar interese 

polos contidos da materia. 9. Levar unha hixiene óptima no centro. 10. Ser capaz de traballar en 

equipo. 

 C.- Avaliación. 

C1) Instrumentos de cualificación: 

Contidos conceptuais (saber): 

 Proba obxectiva de coñecementos final de trimestre: constará de varias preguntas tipo test, 

resposta múltiple e preguntas abertas (70%). 

 Traballo colaborativo sobre contidos da materia: subido á aula virtual e podendo ser defendido 

en horario lectivo (30%). 

Contidos procedimentais (saber facer): 

 Avaliación continua e final mediante rúbricas de observación de entre 5 e 10 elementos (90%). 

 Rexistro anecdótico (10%). 

Contidos actitudinais (saber estar e querer estar): 

 Lista de control cos 10 elementos das actitudes (80%). 

 Rexistro anecdótico (20%). 

Os alumnos exentos da parte práctica da materia terán que realizar: a) Unha memoria escrita de 

todas a s sesión impartidas na avaliación 2) Presentarán un traballo monográfico sobre un tema 

proposto polo departamento. Asistirán de forma regular as clases teóricas e práctica e colaborarán co 

profesor en acción de axuda técnica, sendo valorados estes conceptos cun máximo de 1 punto. A 

cualificación final será de APTA ou NON APTA. En casos excepcionais para non prexudicar o 

expediente académico dun alumno brillante, a puntuación poderse subir ata un 8. 

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: 

Non hai recuperación trimestral. De ter suspenso o trimestre, o alumno terá unha oportunidade de 

aprobalo no mes de xullo. 

C4) Plan lector: non ten incidencia nas notas de avaliación. 
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                                    MATERIA:FISICA Y QUÍMICA 
 

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

 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1:     LA MATERIA Y LA MEDIDA 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 3 semanas 

 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA CONTENIDOS : 

 

1.    El método científico: sus etapas. 

2.    Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

3.    Notación científica. 

4.    Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

5.    El trabajo en el laboratorio. 

6.    Proyecto de investigación. 

7.    La física y la química. 

8.    Los instrumentos de medida. 

9.    Las medidas (medidas indirectas). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

. 

1.    Reconocer e identificar las características del método científico. 

2.    Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

3.    Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y de 

Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

4. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC..    . 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS: 

 

1.       Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida Cotidiana. 

2.       Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

3.  Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

4.     Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

5  Distingue entre propiedades generales y propiedades característica de la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización de sustancias. 

6. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad  
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TEMA 2. ESTADOS DE LA MATERIA 

 

DURACIÓN APROXIMADA:         8 DÍAS 

 

CONTENIDOS. • 

 

1.    Los estados físicos de la materia. 

2.    La teoría cinética y los estados de la materia. 

3.    La teoría cinética y los sólidos. 

4.    La teoría cinética y los líquidos. 

5.    La teoría cinética y los gases. 

6.    Las leyes de los gases. 

7.    Ley de Boyle-Mariotte.Temperatura del gas constante. 

8.    Ley de Gay-Lussac. Volumen del gas constante. 

9.    Ley de Charles. Presión del gas constante. 

10.  Aplicación de una técnica. La velocidad de las partículas de un gas. 

11.  Cambios físicos y cambios químicos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, 

a través del modelo cinético-molecular. 

2. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas de  resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o simulaciones por 

ordenador. 

3. Distinguir  entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

 

1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización de sustancias. 

2. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

3.    Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

4. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

5. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la 

identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 

6. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la 

temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 

7.    Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o 

             no formación de nuevas sustancias   

 

TEMA 3.DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

 

DURACIÓN APROXIMADA:   10 DÍAS CONTENIDOS. 

1.    Separación de los componentes de una mezcla. 

2.    Procedimientos para la separación de mezclas heterogéneas. Criba. Separación magnética. Filtración. 

Decantación. 

3.    Procedimientos para la separación de mezclas homogéneas. Evaporación y cristalización. Destilación. 

Extracción con disolventes. Cromatografía. 

4.    Distinción entre compuesto y mezcla.  

5.    Distinción entre mezcla y sustancia. 
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6.    Análisis científico. El consumo de gas natural. 

7. Investigación. Separación de mezclas. Extracción del colorante de la lombarda. Extracción del alcohol 

con colorante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.   Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 

2.   Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

1.   Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

2.   Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

3.   Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 

B.-EVALIACIÓN 

 

 

Se tendrá en cuenta el trabajo diario como salidas al encerado, ejercicios hechos, trabajo en clase tanto 

individual o en grupo, actitud hacia la asignatura. 

 

EXAMENES: 

EXAMEN 1: 

FECHA APROXIMADA:          Entre el 2 y el 7 de noviembre 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: TEMA 1 

EXAMEN 2: 

FECHA  APROXIMADA:         Entre el 12 y 16 de diciembre 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA: TEMA 2 Y TEMA 3 

Los exámenes serán de preguntas razonadas y cálculo numérico donde estén presentes 

los estándares de aprendizaje. Cada pregunta tendrá una puntuación y pueden estar presentes 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NOTA DE CONOCIMIENTOS 

Se tendrá en cuenta el trabajo diario expuesto en los instrumentos de control, de manera que a partir de una nota 

media en los exámenes de 4,25 se pueda redondear al aprobado o no. 

EXÁMENES. El 1º contará un 40% y el segundo, donde entrará materia del primero contará un 60%.Para poder 

aprobar , haciendo la media, es necesario tener una nota superior a 2 en el examen. 

RECUPERACIÓN:Se hará después de la evaluación y constará de un examen de todos los 

contenidos de la evaluación. Si se aprueba queda aprobada la evaluación, pero la recuperación no es para subir 

nota. 

NOTA FINAL.La nota final será la media de las tres evaluaciones. Para aprobar es necesario tener las tres 

evaluaciones aprobadas o dos aprobadas y una suspensa si este suspenso es de una nota igual o superior a 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

                                 MATERIA : FRANCÉS 

 

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

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Unité 0 (Spirale 2) 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 

CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-.A frase interrogativa; a frase negativa (ne…pas e pas de) ; presente 

de indicativo: verbos en -er, verbos pronominais, être, avoir,faire, prendre, écrire, aller; 2.- 

Vocabulario: actividades de lecer; adxectivos necesarios para a descrición física; as cores; os 

números ate 100; as actividades cotiás. 

 

OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.- Saudar; 2.- Presentarse e 

falar de si mesmo; 3.- Describir físicamente; 4.- Facer preguntas; 5.- Falar da vida cotiá; 6.- 

Participar na vida da aula. 

 

TEMA 2: Unité 1 

DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

 

CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Os números ordinais (dixième); os pronomes obxecto directo no 

presente e no imperativo afirmativo; a negación: ne…pas, ne…rien, ne…jamais, ne…plus; 

repaso de "il y a" e "il n'y a pas de"; presente de mettre; 2.- Vocabulario: as dependencias da 

casa; mobiliario e obxetos do cuarto; tarefas do fogar; revisións: familia, hora. días da 

semana… 

 

 

OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS:1.- Describir a casa ou o piso; 2.- Dicir o que se fai 

para axudar na casa; 3.- Saber expresar a frecuencia. 

 

TEMA 3: Unité 2 

DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Adxectivos demostrativos; plural dos adxectivos de cores; 
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comparativos; pronomes obxecto indirecto; revisión do plural dos nomes e dos adxectivos; 

presente de pouvoir; 2.- Vocabulario: a vestimenta; adxectivos para describir a vestimenta; 

traballos miudos; revisión dos adxectivos de cores; os números. 

 

OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE BÁSICOS :1.- Saber describir a vestimenta.2.- Identificar e 

empregar frases comparativas. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: 1.-.A frase interrogativa; a frase negativa (ne…pas e pas de) ; 

presente de indicativo: verbos en -er, verbos pronominais, être, avoir,faire, prendre, écrire, 

aller; 2.- Vocabulario: actividades de lecer; adxectivos necesarios para a descrición física; as 

cores; os números ate 100; as actividades cotiás.3- Saudar; 4- Presentarse e falar de si mesmo; 

5.- Describir físicamente; 6.- Facer preguntas; 7.- Falar da vida cotiá; 8- Participar na vida da 

aula.Os números ordinais (dixième); os pronomes obxecto directo no presente e no imperativo 

afirmativo; a negación: ne…pas, ne…rien, ne…jamais, ne…plus; repaso de "il y a" e "il n'y a pas 

de"; presente de mettre; 9- Vocabulario: as dependencias da casa; mobiliario e obxetos do 

cuarto; tarefas do fogar; revisións: familia, hora. días da semana…10- Describir a casa ou o 

piso; 11.- Dicir o que se fai para axudar na casa;12.- Saber expresar a frecuencia.13- Adxectivos 

demostrativos; plural dos adxectivos de cores; comparativos; pronomes obxecto indirecto; 

revisión do plural dos nomes e dos adxectivos; presente de pouvoir; 14- Vocabulario: a 

vestimenta; adxectivos para describir a vestimenta; traballos miudos; revisión dos adxectivos 

de cores; os números. 8- Saber describir a vestimenta. 15.- Identificar e empregar frases 

comparativas. . 

 

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 diferencias 10.-Rexeitar a violencia física e verbal 11.- 

Mostrarse solidario 
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B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 

- Control do traballo diario: realización de deberes, exercicios de clase e a súa corrección; participación nas 

actividades da clase ; actitude de colaboración cos compañeiros. 

- Controis que o profesor estime necesarios seguindo a forma practicada na clase. 

 

 EXAMES: 1 exame ó final do trimestre 

  EXAMEN 1: 

   DATA APROXIMADA: final do trimestre 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:Según o traballado na clase con exercicios do mesmo tipo. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 AVALIACIÓN PARCIAL: 

controis ó longo do trimestre :20% da nota de avaliación; control oral ó final do trimestre 30% 

 

             NOTA DE AVALIACIÓN: 

40% exame 

 50% notas de avaliación parcial (20% controis, 30% control oral) 

 10% actitudes (traballo, comportamento, participación) 

Para superar a avaliación será necesario obter un 5 sobre 10 no conxuno destas probas. 

  

RECUPERACIÓN:  Non hai recuperación. A avaliación é continua 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

Farase a media das tres avalaacións. A terceira avaliación deberá estar aprobada para poder facer a 

media das tres avaliacións. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDENTE 

Farase mediante a realización dun traballo que o alumno deberá realizar o longo de cada unha das 

avaliacións. Si esa realización non é superada poderá presentarse a proba extraordinaria de 

asignaturas pendentes de final de curso. 
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                                                           INGLES 

                                                                                          ANO ACADÉMICO:17-18 

BOOK  NEW ACTION 2 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: School days 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15 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: 15 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. 

TEMA 3 Music Mania 

DURACION APROXIMADA: 15 dias 

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

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

audios,e describir tamen por escrito un evento 

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

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



 11 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

       Unidades Introduccion ,temas 1 e parte do tema 2 

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 e 3. 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 : 

 
 
 
 
 
 

 

Data aproximada:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
                                        LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

CURSO: 2ºESO                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-18 

 

A.-PROGRAMA 

 

TEMA 1: Como la vida misma 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- La comunicación: objetivos. 2- La biografía y la autobiografía. 3- Concepto 

básico de literatura. Características del lenguaje poético. 4- De la palabra al enunciado. Clases 

de enunciados. Concepto de oración.  5- Los nexos: preposiciones y conjunciones. 6.- La 

forma de las palabras: los morfemas. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos orales adecuados a distintas situaciones. 2- 

Interpretar adecuadamente los elementos de una lectura. 3- Redacción de distintos textos. 4- 

Ampliar vocabulario. 5- Identificar clases de palabras a partir de su estructura. 6- Identificar 

tipologías textuales y su función comunicativa. 7- Leer y comprender fragmentos literarios. 8- 

Expresar la opinión personal sobre distintas lecturas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Produce textos orales con pronunciación 

clara y léxico adecuado. 2- Produce textos escritos con planificación previa. 3- Conoce las 

características generales del proceso comunicativo. 4- Comprende las características básicas 

del lenguaje poético. 5- Distingue enunciado y oración. 6- Distingue tipos de nexos. 7- Conoce 

clases de palabras. 

 

TEMA 2: Dime cómo hablas 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Elementos de la comunicación. 2- Características de los textos históricos. 3- La 

poesía lírica (I): características generales. 4- Sintaxis: sujeto y predicado. Concordancia. 5- 

Grupos sintácticos o frases: clases. 6- Ortografía: uso de la h. 7- La forma de las palabras: 

afijos. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos orales adecuados a distintas situaciones. 2- 

Interpretar adecuadamente los elementos de una lectura. 3- Redacción de distintos textos. 4- 

Ampliar vocabulario. 5- Identificar clases de palabras a partir de su estructura. 6- Identificar 

tipologías textuales y su función comunicativa. 7- Leer y comprender fragmentos literarios. 8- 

Expresar la opinión personal sobre distintas lecturas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Produce textos orales con pronunciación 

clara y léxico adecuado. 2- Produce textos escritos con planificación previa. 3- Conoce los 

elementos básicos del proceso comunicativo. 4- Comprende las características generales de la 

poesía. 5- Distingue tipos de frases y la distinción entre sujeto y predicado. 6- Produce textos 

en los que aparece la letra h. 7- Conoce clases de palabras. 
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TEMA 3: Contar con imágenes 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- El cine y el cómic, distintos lenguajes. 2- La poesía lírica (II): elementos 

básicos. 3- Frase o grupo nominal: características y elementos constitutivos. 4- Ortografía: la b 

y la v. 5- Formación de sustantivos. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Producir textos orales de distinta tipología. 2- Comprender 

las reglas de los ejercicios en grupo. 3- Redacción de textos narrativos. 4- Ampliar vocabulario. 

5- Emplear las TIC en campos diversos. 6- Adquirir mecanismos de formación de palabras. 7- 

Aplicar con corrección normas de concordancia. 8- Aplicar normas ortográficas y gramaticales 

correctas en la escritura de numerales. 9- Lectura comprensiva de cuentos y leyendas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Comprende instrucciones orales para 

ejercicios en grupo. 2- Elabora textos líricos propios. 3- Adquiere nuevo léxico. 4- Comprende 

las características básicas del lenguaje cinematográfico y del cómic. 5- Reconoce las 

características básicas del género lírico. 6- Conoce los elementos constitutivos de la frase o 

grupo nominal. 7- Produce textos en los que aparece las letras b/v. 8- Identifica características 

básicas de la formación de sustantivos. 

 

TEMA 4: Lo que siento 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Los textos descriptivos. 2- La poesía lírica (III): características. 3- Frase o 

grupo adjetival y adverbial: características y elementos constitutivos. 4- Ortografía: la b y la v 

(II). 5- Formación de adjetivos. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Debatir respetando las opiniones de sus compañeros. 2- 

Analizar y autoevaluar la producción de textos orales propios y ajenos. 3- Redacción de textos 

expositivos. 4- Emplear las TIC en campos diversos. 5- Ampliar vocabulario. 6- Identificar 

diferentes categorías gramaticales destacando sus distintos rasgos. 7- Conocer y aplicar los 

procesos de composición léxica. 8- Conocer y emplear signos de puntuación con corrección. 

9- Escribir un texto de ficción de forma creativa y personal. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Expresa su opinión sobre textos orales 

breves con cohesión, claridad y adecuación expositiva. 2- Identifica textos descriptivos 

comprendiendo sus características. 3- Reconoce las características básicas del género lírico. 

4- Conoce los elementos constitutivos de la frase o grupo adjetival o adverbial. 5- Produce 

textos en los que aparece las letras b/v. 6- Identifica características básicas de la formación de 

adjetivos. 

 

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 
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las pruebas tendrán una parte lingüística y una literaria. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 23 y el 27 de octubre de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 

 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 

 Reconoce los elementos de la comunicación. 

 Establece diferencias entre distintos textos poéticos. 

 Elabora un relato a partir de imágenes o de modelos previos. 

 Identifica tipos de oraciones o enunciados. 

 Identifica frases o grupos sintácticos en un texto. 

 Reconoce morfemas y afijos en las palabras. 

 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Entre el 11 y el 15 de diciembre de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Responde oralmente a preguntas sobre una audición. 

 Corrección de textos con errores de concordancia e inadecuaciones. 

 Señala características básicas del cine y del cómic. 

 Forma nuevas palabras con sufijos y prefijos. 

 Establece diferencias entre textos descriptivos y no descriptivos. 

 Elabora un texto lírico de acuerdo a pautas dadas. 

 Identifica características en un texto lírico. 

 Identifica frases o grupos sintácticos en un texto. 

 Reconoce autores y obras literarias previamente seleccionados. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Cuaderno y trabajo de aula: hasta un 15%; lecturas: hasta un 25%; exámenes: hasta un 60% 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
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  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 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.    

 
                                 LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º ESO 

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

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas   

 1. CONTIDOS  Lectura e comentario: «O ciclope Polifemo». Vocabulario: As 

viaxes.Gramática: Os fonemas Ortografía: A sílaba. Ditongos, tritongos e hiatos.Lingua e 

sociedade:. A diversidade lingüística.Literatura: As características da literatura. Obradoiro: A 

improvisación. 

  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1.- Ler, comprender e analizar un texto 
narrativo. 

1.1.1.- Le con fluidez, comprende e analiza un texto 
narrativo 

2.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo 
e preciso coa presenza da fraseoloxía, 
referido ás viaxes. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa, referido ás viaxes. 

3.1. Recoñecer e usar a fonética da lingua 
galega. 

3.1.1. Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega. 
 

4.1. Aplicar e valorar as normas 
morfolóxicas e ortográficas da lingua galega 
no referido á separación silábica. 

4.1.1. Recoñece e diferencia ditongos, tritongos e 
hiatos. 

4.1.2. Identifica os tres tipos de ditongos: crecentes, 
decrecentes e homoxéneos. 

5.1. Valorar as linguas como medios de 5.1.1. Valora a importancia do plurilingüismo e 
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relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. Apreciar o 
plurilingüismo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e coñecer a 
lusofonía e achegarse ás culturas que a 
integran. 

distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e 
minorizadas. 

6.1. Ler con regularidade obras literarias e 
desenvolver criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e valorar o uso 
dos elementos propios de cada xénero 
literario, o punto de vista empregado e o 
uso estético da linguaxe. 

6.1.1. Coñece as características principais dos textos 
literarios, le con regularidade obras literarias e 
desenvolve criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e 
relaciona o seu sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos. 

7.1. Transmitir ou expresar de forma 
espontánea unha idea, sentimento, 
opinión, narración ou calquera outra 
situación comunicativa sen tela preparado 
con anterioridade. 

7.1.1. Transmite ou expresa de forma espontánea 
unha idea, sentimento, opinión, narración ou 
calquera outra situación comunicativa sen tela 
preparado con anterioridade. 

 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 1. CONTIDOS  : Lectura e comentario: «As rechamantes plumas dos paxaros». 

Vocabulario: Os animais  Gramática: As palabras. Ortografía: Os casos especiais de 

acentuación.Lingua e sociedade: As linguas da Península Ibérica. Literatura: Os xéneros 

literarios.Obradoiro: A exposición oral. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1- Ler, comprender e analizar unha lenda  1.1.1.- Le, comprende e analiza unha lenda 

2.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e 
preciso, referido aos animais. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso 

para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa, referido aos 

animais. 

3.1. Aplicar e valorar as normas morfolóxicas da 
lingua galega, no relativo á estrutura e á 
clasificación das palabras. 

3.1.1. Coñece a estrutura das palabras. 

3.1.2. Identifica os distintos tipos de palabras 
segundo o seu significado e a súa función 
sintáctica. 

4.1. Aplicar e valorar as normas ortográficas da 
lingua galega sobre os casos especiais de 
acentuación. 

4.1.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas sobre os casos especiais de 
acentuación. 

5.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer a 
lusofonía e achegarse ás culturas que a 
integran. 

5.1.1. Coñece as linguas que se falan en España 
e valora a súa existencia como un elemento de 
riqueza cultural. 
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6.1. Ler con regularidade obras literarias e 
desenvolver criterio lector; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 
idade, relacionar o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos 
e valorar o uso dos elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de vista empregado e 
o uso estético da linguaxe. 

6.1.1. Describe o uso dos elementos propios de 
cada xénero literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético da linguaxe nos 
textos literarios. 

6.2. Comparar textos pertencentes a diferentes 
xéneros e subxéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. 

6.2.1. Compara textos pertencentes ao mesmo 
xénero (narrativo) pero a diferentes 
subxéneros (fábula e lenda), sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. 

7.1. Coñecer e seguir os pasos necesarios para 
levar a cabo unha exposición oral. 

7.1.1. coñece e segue os pasos para facer unha 
exposición oral. 

7.1.2. Elabora e fai exposicións orais sinxelas. 

 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas   

 1. CONTIDOS  : Lectura e comentario: «A praia dos afogados». Vocabulario: A 

gastronomía e a hostelería.  Gramática: O substantivo. Xénero e número.Ortografía: O 

acento diacrítico.   

2. Lingua e sociedade: A situación legal das linguas.Literatura: O conto. Obradoiro: A 

narración de contos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1. Ler, comprender e analizar un texto 
dialogado. 

1.1.1. Le, comprende e analiza un texto narrativo 
dialogado. 

2.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 
amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía, referido á gastronomía e á 
hostalería. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa, referido á gastronomía e á 
hostalería. 

3.1. Recoñecer a estrutura dos 
substantivos e a súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción textuais. 

3.1.1. Aplica correctamente as normas morfolóxicas 
relativas ao xénero dos substantivos 

3.1.2. Aplica correctamente as normas morfolóxicas 
relativas ao número dos substantivos. 

4.1. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas da lingua galega no 
referido á acentuación diacrítica. 

4.1.1.Aplica correctamente as normas ortográficas da 
lingua galega no referido á acentuación diacrítica. 

5.1. Describir a situación legal das 
linguas do Estado español. 

5.1.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do 
galego e a súa promoción no ámbito educativo e local. 

6.1. Analizar textos literarios, de 
maneira guiada, e identificar os trazos 
de algúns subxéneros. 

6.1.1. Identifica os trazos que caracterizan os contos. 

7.1. Coñecer os pasos a seguir para 
levar a cabo unha narración oral dun 
conto. 

7.1.1. Narra contos coñecidos ou de produción propia. 
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TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 1. CONTIDOS  : Lectura e comentario: «Lupa e os discípulos de Cristo». Vocabulario: Os 

antropónimos.  Gramática: O adxectivo. Xénero, número e graos do adxectivo.Ortografía: As  

maiúsculas.  Lingua e sociedade: A lusofonía.Literatura: A novela.Obradoiro: A cohesión 

textual. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

1.1.- Ler, comprender e analizar un texto 
narrativo. 

1.1.1.- Le, comprende e analiza un texto narrativo. 

2.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da fraseoloxía, referido 
aos antropónimos. 

2.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa, referido aos antropónimos. 

3.1. Aplicar e valorar as normas morfolóxicas 
da lingua galega, no relativo aos adxectivos. 

3.1.1. Forma o feminino dos adxectivos. 

3.1.2. Forma o plural dos adxectivos. 

3.1.3. Aplica as normas de formación do grao 
comparativo dos adxectivos. 

4.1. Aplicar e valorar as normas ortográficas 
da lingua galega referidas ao uso das 
maiúsculas. 

4.1.1. Aplica correctamente as normas ortográficas 
referidas ao uso das maiúsculas. 

5.1. Apreciar o plurilinguismo como expresión 
da riqueza cultural da humanidade, coñecer a 
lusofonía e achegarse ás culturas que a 
integran. 

5.1.1. Valora a importancia da relación de Galicia coa 
comunidade lusófona e coñece os territorios que a 
integran. 

6.1. Analizar textos literarios, de maneira 
guiada, e identificar os trazos dos subxéneros. 

6.1.1. Identifica os trazos que definen os diferentes 
tipos de novelas. 

7.1. Coñecer e utilizar os principais 
mecanismos de cohesión textual. 

7.1.1. Coñece e usa os principais mecanismos de 
cohesión na produción de textos. 

 

 
 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

  

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

  

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

   DATA APROXIMADA: Finais outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       
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       Unidades 1 e 2. Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a cada un 

dos bloques temáticos de que consta cada unidade 

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 3 e 4, Equilibrio teoría e práctica: cuestións correspondentes a cada un dos 

bloques temáticos de que consta cada unidade  

  EXAME 3: (excepción á regra) LIBRO DE LECTURA Os nenos da varíola, María Solar. 

Editorial: Galaxia (colección Costa Oeste). 

   DATA APROXIMADA:       

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: - VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO  O profesor levará 

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

claro, recibirá notas negativas que farán que a puntuación deste apartado se reduza ou mesmo 

desapareza.   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

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

 10% (1 punto) para o libro de lectura 

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

oralidade e outros aspectos que o profesor considere. 

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

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

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

RECUPERACIÓN: 

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

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

aproximada: a semana seguinte á entrega de notas aínda que poderá 

ser modificada de acordo coas necesidades do alumnado.   
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NOTA FINAL:   

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

recuperacións. Poderán facer unha nova recuperación, a final de curso, aqueles 

alumnos que teñan unha ou dúas avaliacións suspensas. A cualificación da 

terceira avaliación terá en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que a 

cualificación da terceira avaliación será coincidente coa nota final de curso.   

   

PLAN LECTOR    Non ten incidencia nas notas de avaliación 

 

                                                       MATEMÁTICAS 
 

                CURSO: 2º ESO                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1.1.1.Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 
B1.2.1.. Analiza e comprende o enunciado dous problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
B1.2.2.Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
B1.6.4. Interpreta a solución matemática do proublema non contexto da realidade. 
B1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e expresaos con linguaxe  
apropiada 

 
 
TEMA 1: Fraccións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
 CONTIDOS  :  

R Fraccións. 
R Fraccións equivalentes. 
R Comparación de fraccións 
R Suma e resta de fraccións  
R Multiplicación e división de fraccións 
F Operacións combinadas con fraccións 
F Números racionais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes sinxelas, 
as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar información e 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) 
e utilízaos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información 
cuantitativa. 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto 
e dos tipos de números. 
B2-2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
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equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. 
B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas 
como sínteses da secuenciade operacións aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 
B2-3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos utilizando a notación máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Representar partes dun todo mediante unha fracción. Obter fraccións equivalentes a unha 
dada. Obter a fracción irreducible. Reducción de fraccións a común denominador. Comparar e 
ordear fraccións. Realizar, aplicando correctamente as propiedades, operacións e operacións 
combinadas con fraccións. Aplicar os coñecementos anteriores a resolución de problemas 

 
TEMA 2: Potencias 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
 CONTIDOS :  

F Potencias de números enteiros con expoñente enteiro. Operacións 
F Operacións combinadas de potencias de números enteiros con expoñente enteiro 
F Potencias de números fraccionarios con expoñente natural: operacións 

F Potencias de fraccións con expoñente enteiro 

F Operacións combinadas de potencias  con expoñente enteiro 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, 
as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar 
información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
B2-1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) 
e utilízaos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información 
cuantitativa. 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do 
concepto e dos tipos de números 
B2-2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e enteiro 
aplicando as regras básicas das operacións con potencias. 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas 
como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

B2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, 
con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións. 

B2.4. 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 a precisión dos resultados 
obtidos. 
B2-4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais decidindo a 
forma máis adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Transformar una potencia de expoñente negativo . Realizar, aplicando correctamente as 
propiedades, operacións e operacións combinadas con potencias de expoñente . Aplicar os 
coñecementos anteriores a resolución de problemas 
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B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 26 Outubro-3 Novembro  
     Exame 2: na semana 4-15 Decembro 

TEMA 3: Decimais 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS :   

R Expresión dunha fracción como un número decimal. 
F Tipos de números decimais. 
F Fracción xeneratriz 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes sinxelas, 
as súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar información e 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
B2-1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais 
infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman período.  
B2-1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Convertir fracción en decimal, Coñecer os diferentes tipos de decimais. Atendendo ós factores 
do denominador saber que tipo de decimal resultará. Asociar números decimais con números 
racionais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polinomios 

 DURACIÓN APROXIMADA: 17 sesións 
 CONTIDOS :    

F Polinomios   
F Operacións  con polinomios 
F Factor común. Igualdades notables 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais que 
os rexen, utilizando a linguaxe algebraico para expresalos, comunicalos, e realizar 
predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións 
algebraicas. 
B2-6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións algebraicas, e opera con elas. 
B2-6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións 
B2-6.3. Utiliza as identidades algebraicas notables e as propiedades das operacións para transformar 
expresións algebraicas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer os polinomios : termos, grado. Sumar, restar, multiplicar e dividir polinomios. Extraer 
factor común. Coñecer as Igualdades notables e operar con elas en operacións combinadas. 
Resolución de problemas sinxelos. 
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Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 
ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 
Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 ó 21 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e a 
puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela e a 
puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  

Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 

Outros ((referidos a algún estándar).  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
 En cada momento do proceso (avaliacións parciais ) a nota será a media ponderada das notas dos 
estándares avaliados ata ese momento calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos ata o momento 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas ata o 
momento 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó criterio “ 
Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , ó interese e ó 
esforzo amosado polo alumno 

  
RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 
Igual que para as parciais , é decir, a nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados 
durante o curso, calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.7*X+ 0.3*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas durante o 
curso 
Á nota anterior se lle poderá sumar  ata 1 punto segundo  a valoración do profesor  relativa ó criterio “ 
Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático” , ó interese e ó 
esforzo amosado polo alumno 
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                                                          MÚSICA  

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

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 1 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: 1.1 O son; 1.2 Son e ruído;.1.3 O silencio; 1.4 As calidades 

do son: a altura, a duración, a intensidade e o timbre; 2.-A voz como instrumento: 2.1 A voz; 

2.2 Agrupacións vocais; 3.-A frauta doce; 4.-Práctica instrumental e vocal: 4.1 Eco en SI-LA 

(M. Berg); 4.2 Eco en SI-LA-SOL (M. Berg); 4.3 Garbage Rag (C. Cassils); 5.-Coñecemento 

instrumental: 5.1 Clasificación dos instrumentos musicais: idiófonos, membranófonos, 

aerófonos, cordófonos e electrófonos; 6.-Descubrir a música: "Carmen" de G. Bizet; 7.-Música 

moderna: 6.1 O blues; 6.2 O desenvolvemento do blues; 7.-Historia da música galega: 7.1. Os 

primordios medievais; 7.2. A historia da música popular galega; 8.-Actividades-Lecturas. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1. Saber e explicar o concepto de son, e o concepto de son e 

ruido, e explicar a importancia do silencio na música;  1.2. Definir as calidades do son e 

relacionalas coa súa representación gráfica. 1.3. Relacionar as características do son cos 

elementos representados nunha partitura.  1.4. Identificar os principias elementos que 

aparecen na notación musical.   2.1. Coñecer e explicar como funciona a voz humana, as 

cordas vocais, e explicar os coidados da voz;   2.2. Recoñecer e explicar os distintos tipos de 

voces e as agrupacións vocais principais;   3.1. Saber as particularidades da frauta doce, a 

posición dos dedos, respiración,a súa dixitación e a articulación.  4.1. Interpretar as nocións 

básicas de escritura musical á hora de reproducir unha peza;  4.2.Utilizar a voz humana como 

instrumento en interpretacións musicais.  4.3. Saber interpretar pezas coa frauta doce.  5.1. 

Discriminar sons segundo as súas calidades.  5.2.Valorar a importancia do silencio na música.  

6.1. Identificar auditivamente os distintos tipos de voces, as agrupacións vocais principais, e 

instrumentos.  7.1. Recoñecer auditivamente e determinar e saber 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 seleccionadas;  7.2. Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, 

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

8.Distinguir en audicións de música popular moderna os trazos máis característicos do blues. 

9.Diferenciar en audicións sonoridades da música galega primixenia.  10.Identificar e clasificar 

os instrumentos musicais segundo o elemento vibratorio;  11.1.Recoñecer os distintos tipos de 

voces e as agrupacións vocais principais.  11.2. Recoñecer auditivamente e determinar a 

época e a cultura musical á que pertence a audición seleccionada.  12.Explicar o concepto de 

música popular moderna, e explicar o blues e o desenvolvemento de blues;   13.Coñecer e 

explicar a historia da música galega, os primordios medievais e a historia da música popular 

galega, e ser quen de diferenciar os trazos e características da música galega primixenia.  14. 

Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos disponibles para a aprendizaxe e 

indagación do feito musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.1. Sabe e explica o concepto de son, e o 

concepto de son e ruido, e explica a importancia do silencio na música;  1.2. Sabe e define as 

calidades do son e relacionaas coa súa representación gráfica.  1.3.-Relaciona as 

características do son cos elementos representados nunha partitura.  1.4. Identifica os 

principias elementos que aparecen na notación musical;   2.1.Sabe e explica como funciona a 

voz humana, as cordas vocais,sabe  e explica os coidados da voz.   2.2.Sabe, recoñece e 
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explica os distintos tipos de voces e as agrupacións vocais principais;  3.1.Sabe as 

particularidades da frauta doce, a posición dos dedos, respiración,a súa dixitación e a 

articulación.  4.1.Interpreta as nocións básicas de escritura musical á hora de reproducir unha 

peza;  4.2.Utiliza a voz humana como instrumento en interpretacións musicais.  4.3.Interpreta 

pezas coa frauta doce.  5.1. Diferencia sons segundo as súas calidades.  5.2. Valora a 

importancia do silencio na música.  6.1. Identifica auditivamente os distintos tipos de voces, as 

agrupacións vocais principias, e instrumentos.  7.1. Recoñece auditivamente e determina e 

sabe 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 seleccionadas;  7.2. Utiliza 

diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) para o seguimento e 

comprensión global de audicións.  8.1. Distingue en audicións de música popular moderna os 

trazos máis característicos do blues.  9.1. Diferencia en audicións as sonoridades da música 

galega primixenia.  10.-Identifica e clasifica os instrumentos musicais segundo o elemento 

vibratorio.  11.1.Recoñece os distintos tipos de voces e as agrupacións vocais principais.  

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

audición seleccionada.  12.Coñece, sabe e explica o concepto de música popular moderna, e 

explicar o blues e o desenvolvemento de blues.  13.Coñece, sabe e explica a historia da 

música galega, os primordios medievais e a historia da música popular galega,  diferencia os 

trazos e características da música galega primixenia;  14. Utiliza de xeito guiado as fontes e os 

procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

TEMA 2: UNIDADE 2 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Representación gráfica do son:  1.1. Representación gráfica 

da altura;  1.2. Representación gráfica da duración;  1.3. Representación gráfica da 

intensidade;  1.4. Representación gráfica do timbre;   2.-Práctica instrumental e vocal: "Din 

don" (Popular); "En ritmo" (Ana López);   3.-Coñecemento instrumental: Agrupacións 

instrumentais:  3.1.Agrupacións de cámara; 3.2.-Grandes agrupacións;  3.3.Outras 

agrupacións;   4.-Descubrir a música: "Na cova do Rei da Montaña" de e. Grieg;   5.-Historia 

da música galega:  5.1. ¿Qué é a música galega?;  5.2. Trazos identificativos da música 

galega;   6.-Descubrir a música: "Muñeira de Pontesampaio" (Popular);   7.-Música moderna: 

As vertentes do blues: 7.1. Delta blues;  7.2. Piedmont blues;  7.3. Memphis blues;  7.4. outras 

correntes;   8.-Actividades.. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos 

da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada.  1.2.Definir as calidades do 

son e relacionalas coa súa representación gráfica, e definir e explicar os conceptos e 

representacións gráficas de: pentagrama, clave, notas, liñas adicionais, figuras, silencios, 

indicacións e signos de intensidade, matices, e timbre, signos de articulación e 

instrumentación.  1.3.Distinguir os elementos que se utilizan na representación gráfica da 

música (colocación das notas no pentagrama e nas liñas adicionais; clave de Sol e de Fa en 

cuarta; duración das figuras e silencios; signos que afectan á intensidade e matices; 

indicacións rítimicas e de tempo, etc);  2. Diferenciar, recoñecer e explicar as principais 

agrupacións instrumentais.  3.Interpretar as nocións básicas de escritura musical á hora de 

reproducir unha peza musical, e saber interpretar vocal e instrumentalmente pezas musicais e 

cancións.  4.1.Distinguir entre os distintos tipos de ritmos simples: binario, ternario e 

cuaternario.  4.2. Recoñecer e aplicar os ritmos e compases a través da lectura ou a audición 

de pequenas obras ou fragmentos musicais.  5.Identificar auditivamente as agrupacións 

instrumentais e os instrumentos.  6.1.Recoñecer auditivamente e determinar a época, autor, 

intérprete, obra-peza, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, características 
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(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que 

pertencen distintas audicións ou pezas musicais.  6.2.Seguir partituras como apoio da 

audición.  7.Diferenciar en audicións sonoridades da música galega.  8.Distinguir en audicións 

de música popular moderna os trazos máis característicos do blues.  9.1. Diferenciar, 

recoñecer e explicar as principais agrupacións instrumentais.  9.2.Sinalar as seccións dunha 

orquestra;  9.3.Clasificar diferentes instrumentos nas distintas seccións dunha orquestra;  

9.4.Coñecer e definir a banda de música e as súas características. 10. 1.Recoñecer os 

distintos instrumentos.  10.2. Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura 

musical á que pertence a audición seleccionada.  11.-Explicar o concepto de música galega e 

coñecer e explicar os trazos identificativos da musica galega;  12. Coñecer e explicar as 

distintas vertentes do blues;. 13. Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos 

disponibles para a aprendizaxe e indagación do feito musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1. Recoñece os parámetros do son e os 

elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada. 

1.2.Define, sabe e explica as calidades do son e relacionalas coa súa representación gráfica, e 

define,sabe e explica os conceptos e representacións gráficas de: pentagrama, clave, notas, 

liñas adicionais, figuras, silencios, indicacións e signos de intensidade, matices, e timbre, 

signos de articulación e instrumentación. 1.3.Distingue os elementos que se utilizan na 

representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama e nas liñas adicionais; 

clave de Sol e de Fa en cuarta; duración das figuras e silencios; signos que afectan á 

intensidade e matices; indicacións rítimicas e de tempo, etc); 2. Diferencia, recoñece e explica 

as principais agrupacións instrumentais. 3.Interpreta as nocións básicas de escritura musical á 

hora de reproducir unha peza musical, e  interpreta vocal e instrumentalmente pezas musicais 

e cancións. 4.1.Distingue os distintos tipos de ritmos simples: binario, ternario e cuaternario. 

4.2. Recoñece e aplica os ritmos e compases a través da lectura ou a audición de pequenas 

obras ou fragmentos musicais. 5.Identifica auditivamente as agrupacións instrumentais e os 

instrumentos. 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. Sigue partituras como apoio da audición. 7.Diferencia en audicións 

sonoridades da música galega. 8.Distingue en audicións de música popular moderna os trazos 

máis característicos do blues. 9.1. Diferencia, coñece e explica as principais agrupacións 

instrumentais. 9.2.Sinala as seccións dunha orquestra; 9.3.Sabe e clasifica diferentes 

instrumentos nas distintas seccións dunha orquestra; 9.4.Coñece, sabe e define a banda de 

música e as súas características. 10.1.Recoñece os distintos instrumentos. 10.2. Recoñece 

auditivamente e determina a época e a cultura musical á que pertence a audición 

seleccionada. 11.-Sabe e explica o concepto de música galega e sabe, coñece e explica os 

trazos identificativos da musica galega; 12. Sabe, coñece e explica as distintas vertentes do 

blues; 13 Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar 

traballos sobre temas relacionados co feito musical.  

TEMA 3: UNIDADE 3 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: 1.1. Os ritmos: 1.1.1 O ritmo binario;  1.1.2. O ritmo ternario;   

1.2. O compás: 1.2.1. Representación gráfica; 2.-Práctica instrumental e vocal: "Pedra, 

pedriña" (popular); "Ao compás" (M. Berg); "Romance" de Salinas; "Campaíñas" (popular); 

"Danza" (popular); "Canta o cuco" (popular);  3.-Descubrir a música: "A primavera" de A. 

Vivaldi;   4.-Coñecemento instrumental: 4.1 Os instrumentos de corda: 4.1.1. A familia de 

corda fretada: o violín, a viola, o violoncello e o contrabaixo;  5.-Historia da música galega: 5.1. 

As formas musicais populares: 5.1.1. Tipoloxía das formas musicais populares;   6.-Práctica 
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instrumental e vocal: "Alá, cando era mozo (popular); "María se vas á herba" (popular); "Sega, 

miña fouce, sega (popular);   7.-Música moderna: 7.1. O blues despois da Segunda Guerra 

Mundial: 7.1.1. Chicago blues;  7.1.2. West Coast blues;  7.2. O blues desde os anos 60 ata a 

actualidade:  7.2.1. O blues en Galicia;   8.-Actividades 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer e explica-los conceptos e representacións gráficas 

de ritmos e tipos de ritmos, acento, compás e tipos de compases, tempos fortes e débiles, 

regras de acentuación dos compases, liña divisoria, dobre barra, indicación de compás, 

compás de 2/4, compás de 3/4, compás de 4/4;  2.1Recoñecer e aplicar os ritmos e compases 

a través da lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais;  2.2.Identificar e 

distinguir os distintos tipos de ritmos simples: binario, ternario e cuaternario, e os compases 

simples; 2.3.Saber interpretar vocal e instrumentalmente pezas musicais e cancións; 3. 

Coñecer e explicar as características da familia de instrumentos de corda fretada, e coñecer e 

explicar as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de corda fretada e os 

criterios da súa clasificación; 4.Distinguir entre os distintos tipos de ritmos simples: binario, 

ternario e cuaternario. 5. Recoñecer e aplicar os ritmos e compases a través da lectura ou a 

audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 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 visual e auditivamente os instrumentos de corda fretada; 

8.Diferenciar en audicións sonoridades da música galega. 9.Distinguir en audicións de música 

popular moderna os trazos máis característicos do blues. 10.1.Sabe-la clasificación dos 

instrumentos de corda; 10.2.Coñecer e explicar as características da familia de instrumentos 

de corda fretada, e coñecer, e explicar as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos de corda fretada e os criterios da súa clasificación; 11.1.Recoñecer os distintos 

instrumentos. 11.2. Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical á que 

pertence a audición seleccionada. 12.Diferenciar, e explicar as distintas manifestacións 

musicais galegas e recoñecer e explica-las formas musicais populares e as tipoloxías das 

formas musicais populares; 13.-Recoñecer a evolución histórica do blues e explicar o blues 

despois da segunda guerra mundial e o blues desde os anos sesenta ata a actualidade; 14. 

Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos disponibles para a aprendizaxe e 

indagación do feito musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.Sabe, coñece e explica os conceptos e 

representacións gráficas de ritmos e tipos de ritmos, acento, compás e tipos de compases, 

tempos fortes e débiles, regras de acentuación dos compases, liña divisoria, dobre barra, 

indicación de compás, compás de 2/4, compás de 3/4, compás de 4/4;  2.1.Recoñece e aplica 

os ritmos e compases a través da lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos 

musicais;  2.2.Identifica e distingue os distintos tipos de ritmos simples: binario, ternario e 

cuaternario, e os compases simples; 2.3.Interpreta vocal e instrumentalmente pezas musicais 

e cancións;  3. Coñece, sabe  e explica as características da familia de instrumentos de corda 

fretada, e coñece, sabe e explica as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos de corda fretada e os criterios da súa clasificación. 4.Distingue os distintos tipos 

de ritmos simples: binario, ternario e cuaternario. 5. Recoñece e aplica os ritmos e compases a 

través da lectura ou a audición de pequenas obras ou fragmentos musicais. 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.Identifica auditivamente os instrumentos de 
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corda fretada. 8.Diferencia en audicións sonoridades da música galega. 9.Distingue en 

audicións de música popular moderna os trazos máis característicos do blues. 10.1.Sabe a 

clasificación dos instrumentos de corda; 10.2.Sabe, coñece e explica as características da 

familia de instrumentos de corda fretada, e Coñecer, sabe e explica as características e 

funcionamento de cada un dos instrumentos de corda fretada e os criterios da súa 

clasificación. 11.1.Recoñece os distintos instrumentos. 11.2. Recoñece auditivamente e 

determina a época e a cultura musical á que pertence a audición seleccionada. 12.Diferencia, 

sabe e explica as distintas manifestacións musicais galegas e recoñece, sabe e explica as 

formas musicais populares e as tipoloxías das formas musicais populares. 13.-Recoñece a 

evolución histórica do blues e sabe e explica o blues despois da segunda guerra mundial e o 

blues desde os anos sesenta ata a actualidade. 14 Utiliza de xeito guiado as fontes e os 

procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

TEMA 4: UNIDADE 4 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: Os Signos de prolongación: 1.1. A ligadura de unión; 1.2. O 

punto; 1.3. O caldeirón; 2.-Práctica instrumental e vocal: "Cantiga Nº 29 de Alfonso X; "Ollos 

verdes" (popular); "Aguinaldo de despedida" (popular); "Mariñeiro" de R. Groba; 3.-Descubrir a 

música: Grandes tormentas da historia da música; 4.-Coñecemento instrumental: A familia de 

corda punteada: 4.1. A guitarra clásica; 4.2. A guitarra acústica de cordas de aceiro; 4.3. A 

arpa de orquestra;  4.4. A arpa celta; 5.-Historia da música galega: Os intrumentos: 5.1. 

Instrumentos tradicionais; 5.2. Instrumentos dos grupos de música lixeira; 5.3. Instrumentos 

procedentes doutras culturas; 5.4. Instrumentos do ámbito sinfónico; 5.5. Instrumentos 

medievais; 5.6. Instrumentos electrónicos; 6.-Música moderna: 6.1. As orixes do jazz: 6.1.1. O 

dixieland e o hot jazz; 6.1.2. O boogie-woogie; 6.2. O jazz nos anos 30: o swing; 6.2.1. O jazz 

en Europa;  6.2.2. O jazz nos EUA; 7.-Descubrir a música: "Moonlight Serenade de Glenn 

Miller; 8.-Actividades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Saber, explicar, identificar e utiliza-lo punto, a ligadura e o 

caldeirón; 1.2.Identificar e utiliza-los principais elementos que aparecen na notación musical; 

2.1.Interpretar vocal e instrumentalmente e memorizar pezas musicais e cancións; 

2.2.Interpretar partituras con ligaduras, puntos e caldeiróns; 2.3.Aplicar os coñecemento de 

linguaxe musical adquiridos á hora da correcta interpretación de peza tanto vocais e 

instrumentais. 3.Comprender e explicar as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos de corda punteada e os criterios da súa clasificación. 4.Recoñecer e explica-los 

instrumentos empregados máis habitualmente na música galega (instrumentos tradicionais, 

instrumentos dos grupos de música lixeira, instrumentos procedentes doutras culturas, 

instrumentos do ámbito sinfónico, instrumentos medievais, e instrumentos electrónicos) e 

tamén identifica-los auditivamente. 5.Estudar dúas audicións de música culta cun tema 

recorrente ao longo da historia: as tormentas; 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 corda punteada. 8.Recoñecer 

auditivamente os instrumentos empregados máis habitualmente na música galega. 9.Distinguir 

en audicións os trazos máis característicos do jazz. 10.Coñecer e explicar as características e 

funcionamento de cada un dos instrumentos de corda punteada e os criterios da súa 

clasificación. 11.Recoñecer e explica-los instrumentos empregados máis habitualmente na 

música galega (instrumentos tradicionais, instrumentos dos grupos de música lixeira, 

instrumentos procedentes doutras culturas, instrumentos do ámbito sinfónico, instrumentos 
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medievais, e instrumentos electrónicos) e tamén identifica-los auditivamente. 12.Comprender e 

recoñecer as orixes, as características principais ligadas a todo tipo de jazz, así como a súa 

evolución e os seus representantes e instrumentos máis importantes. 13. Recoñecer 

auditivamente e determinar a época e a cultura musical á que pertence as audicións 

seleccionada. 14. Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos disponibles para a 

aprendizaxe e indagación do feito musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.Sabe, explica, identifica e utiliza o punto, a 

ligadura e o caldeirón; 1.2.Identifica e utiliza os principais elementos que aparecen na notación 

musical. 2.1.Interpreta vocal e instrumentalmente e memoriza pezas musicais e cancións; 

2.2.Interpreta partituras con ligaduras, puntos e caldeiróns; 2.3.Aplica os coñecemento de 

linguaxe musical adquiridos á hora da correcta interpretación de peza tanto vocais e 

instrumentais. 3.Sabe, coñece e explica as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos de corda punteada e os criterios da súa clasificación. 4.Sabe, recoñece e explica 

os instrumentos empregados máis habitualmente na música galega (instrumentos tradicionais, 

instrumentos dos grupos de música lixeira, instrumentos procedentes doutras culturas, 

instrumentos do ámbito sinfónico, instrumentos medievais, e instrumentos electrónicos) e 

tamén identificaos auditivamente. 5.Estuda, sabe e explica dúas audicións de música culta cun 

tema recorrente ao longo da historia: as tormentas. 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 corda punteada. 8.Recoñece 

auditivamente os instrumentos empregados máis habitualmente na música galega. 9.Distingue 

en audicións os trazos máis característicos do jazz. 10.Coñece, sabe e explica as 

características e funcionamento de cada un dos instrumentos de corda punteada e os criterios 

da súa clasificación. 11.Recoñece, sabe e explica os instrumentos empregados máis 

habitualmente na música galega (instrumentos tradicionais, instrumentos dos grupos de 

música lixeira, instrumentos procedentes doutras culturas, instrumentos do ámbito sinfónico, 

instrumentos medievais, e instrumentos electrónicos) e tamén identificaos auditivamente. 

12.Sabe, recoñece e explica as orixes, as características principais ligadas a todo tipo de jazz, 

así como a súa evolución e os seus representantes e instrumentos máis importantes. 13. 

Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que pertence as audicións 

seleccionada. 14. Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para 

elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical. 

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 

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 16 de Outubro ó 27 de Outubro de 2017 
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   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1 e 2, 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 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3 e 4, 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 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2017 e 

entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das unidades 1, 2, 3 e 4. 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 22 de Novembro ó 5 de Decembro de 2017 

   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 22 de Novembro e o 5 de Decembro de 2017 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 1ª avaliación, que se traducen en 3 puntos. 

 Os exames valóranse cun 70% na nota da 1ª avaliación, que se traducen en 7 puntos. Deses 7 
puntos, 5 puntos corresponden ó/s exame/s escrito/s e 2 puntos ó examen oral. 

Nota da 1ª 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 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. 

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:  
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 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 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. 
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 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 8 e o 
17 de Xaneiro de 2018. 
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 2º trimestre ou durante o 2º 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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                                                                   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. 
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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. 

 
 
 
                                                      RELIXION 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: O mundo que non se ve 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-Interioridade e exterioridade: os seus elementos fundamentáis; 2.-A realidade 

que se ve e a que non se ve ; 3.- Xesús de Nazaret e a interioridade: viviu a sua interioridade, falou sobre 

a interioridade como espacio para o silencio e para o encontro con Deus. 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.-.Definir correctamente qué é a 

interioridade; 2.- Enumerar e explicar cáles son os elementos da interioridade; 3.- Saber explicar qué 

significa que "Deus é unha realidade que non se ve"; 4.- Expoñer de modo coherente cómo viviu Xesús a 

sua interioridade; 5.- Analizar con criterio o equilibrio ou a ausencia de ésta na sociedade actual a partir 

de lectura de textos periodísticos ou otros medios de comunicación. 

 
TEMA 2: ¿A relixión, qué é e para qué sirve? 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- A experiencia dos creentes; 2.-.As distintas manifestacións da experiencia 

relixiosa ; 3.-A diversidade do fenómeno relixioso. 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.- Explicar os aspectos que fan que o fenómeno relixioso sexa 

tan complexo; 2.-.Saber relacionar a relixión co sentido da vida; 3.- Definir "maxia, superstición, 

idolatría,ciencias ocultas" no marco das manifestacións pseudo relixiosas e poñer exemplos. 
 
TEMA 3: Unha historia de salvación 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-..Grandes encontros de Deus co home; 2.- Os desencontros (idolatrías, 

infidelidades, inxusticias…); 3.- O ben e o mal camiñan xuntos. 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.- Identificar  as grandes etapas da Historia da salvación; 2.- 

Coñecer os protagonistas; 3.- Definir correctamente os términos "pecado, salvación, gracia" e enumerar 

algúns desencontros do home con Deus e dos homes entre sí. 
 
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 respetuoso e observar as normas de convivencia  9.-  Respectar as 
diferencias  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  11.-Mostrarse solidario 
B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: 1.-........ ; 2.-.........; 3.-......... 
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C.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Control de cadernos de apuntes, participación na clase e actividades de autoevaluación 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         
   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro 
   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    Temas 1, 2 e 3. Texto Religión Católica  2 Eso.Edebé. 
  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 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
  Repasando os temas a base de preguntas ou pequenas probas de memorización - asimilación. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:    30 %      
  Exames…….: 40 %      
 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos: Os coñecementos avalíanse tendo en conta as intervencións na clase e nos exercicios 

dos temas. Un 70% 
  Actitudes: As actitudes de respeto, convivencia, atención, boa disposición…tal como se reflexan 

"Normas de Convivencia no Centro" serán tidas moi en conta a hora de poñer a 

calificación.Nun 30% 
 

   

RECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 

  Sen exame  No cambio de acttitude, na posta o día do caderno e na finalización dos exercicios de 

clase.     
NOTA FINAL: Tendo en conta a valoración percentual e subindo nota a aqueles que mostren interés, teñan os 

apuntes ben ordenados e limpos e un comportamento exemplar.    
PLAN LECTOR: 

  Non  ten incidencia nas notas de avaliación      

  Tense en conta nas notas de avaliación:       

   Describir como se valora e a incidencia nas notas de avaliación 
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TECNOLOXÍA (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. 

 
AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 

 

 

 
Estándares 

 

Grao mínimo para 
superar a área 
Indicador mínimo de 
logro 

 

 
Sesións aprox. 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 

 

 
Data avaliac. 

aprox. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación 

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 

 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
aberto ou de escolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ó rematar 

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. 

 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario 
aberto ou de escolla. 

 

2º-TEB4.1.1. - 
Describe 
audiovisual ou 
dixital, as 
características 
propias que 
configuran os tipos 
de estruturas, 
apoiándose en 
información escrita. 

 
Peso: 5% 

 
 
 
 

 
Describe os tipos de 
estruturas básicos e 
as súas 
características. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba aberta 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finais outubro 
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2º-TEB4.1.2. - 
Identifica os 
esforzos 
característicos e a 
súa transmisión nos 
elementos que 
configuran a 
estrutura. 

 
Peso: 5% 

 

 
 
Diferencia  os esforzos 
de tracción, 
compresión e flexión, 
e relaciónaos cos 
elementos dunha 
estructura. 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 
1. 

 

 

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 (a 
nova nota substituirá á anterior para a media ponderada). 

 

 

 

 

2º-TEB4.3.1 - 
Deseña e monta 
circuítos 
eléctricos básicos 
empregando 
lámpadas, 
zumbadores, 
motores, baterías 
e conectores. 

 
Peso: 8% 

 
 
 

 
Analiza e manipula 
circuitos eléctricos 
simples con pila, 
interruptor, lámpada e 
motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as e 
probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Deseño e 
montaxes prácticas de circuitos 
no taller. Proba obxectiva 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finais 
novembro 2º-TEB4.3.2 - 

Deseña circuítos 
eléctricos 
básicos, 
utilizando 
software 
específico e 
simboloxía 
adecuada, e 
experimenta cos 
elementos que o 
configuran. 

 
Peso: 2% 

 
 
 
 
 
 
Utiliza de xeito básico 
un simulador de 
circuitos eléctricos. 

 
 
 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Resolución 
de exercicios e problemas. 

2º-TEB5.1.1 - 
Identifica as 
partes dun 
computador. 

 
Peso: 1% 

 

Diferencia os elementos 
de entrada, saída, 
proceso e 
almacenamento nun 
ordenador. 

 
 
 

2 

PROCEDEMENTOS: 

Cuestionarios. INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 
aberto ou de escolla. 

 
 
 
Ó rematar 

2º-TEB5.3.1. - 
Deseña e 
elabora 
aplicacións 
informáticas 
sinxelas 
mediante un 
contorno de 
programación 
gráfico. 

 
Peso: 10% 

 
 
 

 
Resolve un problema 
de programación 
sinxelo usando 
Scratch. 

 
 
 
 
 
 

12 

 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise 
das producións dos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Arquivo 
da aplicación de Scratch . 

 
 
 
 
 
 
Ó rematar 
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                                                              VALORES ÉTICOS 

 
 

                             CURSO: 2º ESO   AVALIACIÓN:PRIMEIRA                          

 

 
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: 
 

Comprender a distinción entre ética e moral e saber diferenciar 
as accións morais das amorais. 

Coñecer as diferencias entre a conducta animal e o 
comportamento dos seres humanos. 

Saber establecer unha xerarquía de valores. 

Ser quen de por exemplos das distintas clases de valores. 

Saber diferenciar entre valores éticos, normas morais e virtudes. 

Consecución axeitada das competencias clave e os elementos 

transversais, en especial a de comunicación lingüística, tanto oral 

como escrita, pero tamén as de educación cívica, aprender a 

aprender, competencias sociais e capacidade de 

emprendemento. (Se poderá subir o baixar ata 0’5 puntos) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

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) 
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B.- AVALIACIÓN 
  
  

INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
  Deberes de clase, traballo na aula, participación 
 EXAMES: 
  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Última semana de Novembro ou 1ª 
de Decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    O exame consistirá en preguntas curtas sobre os 
contidos da avaliación 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO: 

 
     

  Valorarase o traballo feito na casa (deberes) e tamén a participación activa na clase. 
 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

 
     

  Traballo diario:    20 %      

  Exames ou traballos…80%        

 
 
NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Será a suma da nota do exame 
(mínimo un 4) máis o traballo 
diario 

 

RECUPERACIÓN: 
     
  Sen exame  A avaliación será contínua. Polo tanto, o alumnado que 

aprobe a 2ª avaliación terá recuperada a anterior.    

NOTA FINAL: Será a da 3ª avaliación. 
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                                       MATERIA:  XEOGRAFÍA E HISTORIA   

 

CURSO: 2º ESO                                                 AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-18  

 

A.- PROGRAMA  

 

 

TEMA 1:             AS ETAPAS DA IDADE MEDIA E A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO  

 

DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións CONTIDOS:   

o  A idade Media: concepto e subetapas (alta, plena e baixa)  

o  Caída do Imperio Romano de Occidente: división política e invasións xermánicas  

o  Os visigodos en Hispania: Reino visigodo de Toledo  

o  O Reino suevo de Galicia  

o  O Bizantino, o imperio romano en Oriente: época de Xustiniano, orientalización e declive  

o  O reino dos francos e o Imperio Carolinxio  

o  Carlomagno e o renacemento carolinxio  

o  Mahoma e a aparición do Islam  

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:   

 

§     Caracterizar  a  alta  Idade  Media  en  Europa  e  recoñecer  a  dificultade  de  falta  de  fontes  

históricas  do  

período  

§     Establecer o paso da Idade Antiga á Idade Media  

§     Expor a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos  

§     Explicar o Imperio bizantino como continuación do imperio romano de Oriente  

§     Describir o Imperio carolinxio como último intento de reconstrución do Imperio de Occidente  

§     Expor o nacemento dunha nova relixión: o Islam  

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   

 

§     Utiliza fontes históricas e entende os seus límites. 

§     Explica e sitúa cronoloxicamente as principais etapas da Idade Media e o proceso de descomposición  

do Imperio romano de Occidente. 

§     Compara as formas de vida, organización e cultura do Imperio Romano coas dos reinos xermánicos. 
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§     Estuda un dos reinos xermánicos  

§     Explica o proceso de ruralización a causa da destrución das cidades e as consecuencias que se 

derivan  

§     Sitúa a orixe do Imperio bizantino e expón a importancia do emperador Xustiniano no seu  

desenvolvemento  

§     Sitúa a orixe do Imperio carolinxio e expón a figura de Carlomagno coas súas repercusións  

§     Compara as características culturais dos imperios bizantino e carolinxio  

§     Identifica as orixes da sociedade feudal e define as relacións entre señores e campesiños  

§     Explica as principais características do Islam, describe a súa orixe e as súas implicacións.  

 

 

 

TEMA 2:             A PENÍNSULA IBÉRICA E A INVASIÓN MUSULMÁ: AL-ANDALUS  

 

DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións   

CONTIDOS:   

 

o  A expansión do Islam  

o  O Islam na Península Ibérica: invasión musulmá e conquista  

o  A evolución de Al-Andalus: califato, reinos de taifas, reino nazarí.  

o  A sociedade urbana e os grupos sociais  

o  O legado cultual e artístico islámico e andalusí  

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:   

 

§     Explicar  o  proceso  de  expansión  do  Islam  no  mundo  e  en  Al-Andalus  e  saber  identificar  as  

distintas  

etapas da súa historia  

§     Analizar  a  evolución  dos  reinos  cristiáns  e  musulmáns,  nos  seus  aspectos  socioeconómicos,  

políticos  e  

culturais  

§     Entender o proceso das conquistas e a repoboación da Península Ibérica  

§     Caracterizar a sociedade e as diferentes formas de goberno nas distintas etapas de Al-Andalus  

§     Recoñecer as características da arte islámica e andalusí que se conservan no noso territorio  

§     Explicar  os  trazos  da  cultura  islámica,  valorar  a  súa  riqueza  e  recoñecer  a  importancia  da  

herdanza  

musulmá.  
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   

 

§     Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior e interpreta mapas e eixes cronolóxicos que  

describen os procesos de conquista musulmá e repoboación cristiá. 

§     Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

§     Describe elementos clave da economía, a organización social, a cultura e a arte. 

§     Ordea temporalmente algúns feitos relevantes na historia de Al-Andalus e sitúaos na etapa  

correspondente.  

§     Coñece novidades culturais que introduciron os árabes na península ibérica e os beneficios que  

supuxo.  

§     Describe características da arte islámica.  

 

TEMA 3:             A EUROPA FEUDAL  

 

 

DURACIÓN APROXIMADA: 7 sesións CONTIDOS:  

o  A descomposición do Imperio carolinxio e devastación da Europa Occidental  

o  A monarquía feudal: poderes reais, carácter sagrado e patrimonial  

o  O Sacro Imperio Romano Xermánico  

o  A xerarquización da sociedade por estamentos: privilexiados e non privilexiados  

o  Os estamentos privilexiados: nobreza e clero  

o  O feudo como propiedade vinculada: señores e campesiños  

o  A influencia da Igrexa na regulación da vida social  

o  Organización do clero e estrutura xerárquica  

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

 

§     Identificar os factores que propiciaron a aparición e desenvolvemento do feudalismo.  

§     Explicar a organización feudal e as súas consecuencias  

§     Explicar a composición dos estamentos da sociedade medieval e os seus trazos distintivos.  

§     Entender os pactos de fidelidade e vasalaxe dos distintos grupos sociais do sistema feudal.  

§     Analizar a nova situación social, política e cultural desta época: estrutura, organización, xeitos de vida 

e  

relación coa igrexa   

§     Estudar ao campesiñado como estamento non privilexiado que sostén o sistema feudal.   

§     Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais.  
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  

 

§     Caracteriza o feudalismo como novo xeito de organización e goberno. 

§     Expón a sociedade feudal e os seus compoñentes, así como a súa organización económica 

§     Expón a importancia da figura do rei 

§ Explica a situación de Europa tras a fragmentación do Imperio de Carlomagno: división en reinos e 

Sacro Imperio Romano Xermánico 

§     Coñece os trazos fundamentais da vida cotiá na sociedade feudal: importancia da Igrexa, estrutura  

xerárquica e a figura do campesiñado. 

§     Describe como era un castelo medieval e como vivían os seus habitantes, resaltando as actividades 

do  

señor. 

§     Explica a importancia do campesiñado na sociedade feudal 

§     Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais europeas. 

 

 

 

TEMA 4:             A ORIXE DOS PRIMEIROS REINOS PENÍNSULARES (SÉCULOS VIII A XIII)  

 

DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesións CONTIDOS:  

o  Os reinos cantábricos como núcleos de resistencia: Pelaio e o reino de Asturias  

o  A Marca Hispánica como zona defensiva do reino franco  

o  Formación do reino de Pamplona, o reino de Aragón e os condados cataláns.  

o  Do reino de Asturias á creación do reino de León  

o  A importancia de Sancho III  

o  O reino de Galicia do século VIII ao XIII  

o  A orixe do reino de Castela  

o  O Camiño de Santiago como vía de comunicación e intercambios comerciais: a ruta xacobea  

o  O debilitamento de Al-Andalus e o avance dos reinos cristiáns  

o  A expansión de Castela e León (Fernando I e Alfonso VI)  

o  A reconquista entre os séculos VIII e XII  

o  Os sistemas de repoboación dos territorios: repoboacións libres e concellís, os foros e as cartas poboa.  

o  Consolidación reinos peninsulares: Coroas de Castela e Aragón e reinos de Portugal e Navarra.  

o  Sociedade e economía de Galicia durante a Idade Media  
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

 

§     Explicar a importancia dos reinos cristiáns da Península Ibérica durante a Idade Media e a súa 

evolución.  

§     Expor o desenvolvemento de León e Castela.   

§     Entender  a  importancia  do  Camiño  de  Santiago  na  Idade  Media  e  valorar  a  achega  cultural  

das  

comunidades peregrinas.  

§     Comprender que eran as repoboacións, como se realizaban e como evolucionaron.  

§     Expor a ofensiva territorial dos reinos cristiáns entre os séc. XI e XII e a consecuencia nas súas 

fronteiras.  

§     Coñecer a importancia de personaxes destacados no periódico histórico estudado.  

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  

 

§ Describe os procesos de formación e expansión dos reinos cristiáns da Península durante a Idade 

Media: reino de Asturias, reino de Pamplona, condados aragoneses e condados cataláns.  

§     Explica a ocupación dos territorios dende a Cordilleira Cantábrica ata o río Douro: a repoboación, a  

formación do reino de León e a súa evolución ata reino de Castela.   

§ Desenvolve o proceso de liberación dos condados pirenaicos respecto ao dominio franco: reinos de 

Pamplona, Aragón e condados cataláns.  

§     Explica a importancia do Camiño de Santiago ao longo da Idade Media, como intercambio cultural con  

distintos puntos de Europa  

§     Expón o proceso de repoboación das terras reconquistadas polos reis cristiáns.  

§     Coñece os principais feitos relativos ao avance dos reinos cristiáns  

§     Desenvolve a consolidación dos reinos peninsulares  

§     Coñece a importancia de personaxes relacionados coa época (Rodrigo Díaz de Vivar –O Cid-)  

 

 

B.- AVALIACIÓN   

INSTRUMENTOS: 

 

§     DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

 

Caderno de clase que conteña as tarefas realizadas día a día, que será revisado polo profesor/a durante o 

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

aquelas a realizar fora do horario. Controis que se poderán realizar ao remate das unidades didácticas.  

 



 45 

 

§     EXAMES: 

 

Ao longo da 1ª avaliación haberá dous exames, cunha ponderación homoxénea. En consecuencia 

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

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

 

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

puntuación  de  

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

 

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

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

profesor/a, cunha penalización máxima dun punto, se son constantes e reiterativas. 

 

EXAME 1:                                                                                                                                                                                          

 

       DATA APROXIMADA:                        23 – 27 de outubro  

 

       CONTIDOS  E ESTRUTURA:                                                                                                                                                     

 

          Unidades 1 (A fragmentación do mundo antigo) e 2 (Al-Andalus).   Modelo de exame:  

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

 

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

 

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

coñecementos cunha explicación razoada e ben redactada.  

 

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

constar preguntas que orienten a resposta do alumnado.  

 

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

 

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

cada cuestión indicará a seu valor.  
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EXAME 2:                                                                                                                                                                                          

DATA APROXIMADA:                        5 – 13 de decembro   

CONTIDOS  E ESTRUTURA:                                                                                                                                                     

 

  Unidades 3 (A Europa feudal) e 4 (A orixe dos primeiros reinos peninsulares) Modelo de exame: 

Con estrutura semellante ao anterior.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

 

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO  

 

Observación   directa   de:   participación   na   clase,   dominio   dos   procedementos,   hábitos   

escolares,  

actitudes (esforzo por aprender, material necesario, respecto das normas, atención nas explicacións, …)  

 

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

deste  

apartado.  

 

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

presentación  

fora de prazo destas actividades suporá unha penalización na cualificación.   

 

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

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

Recolleranse os cadernos alomenos unha vez durante o trimestre para a súa observación e valoración.  

 

EXAME  

 

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

faltas graves de ortografía poderán baixar ata un punto.  

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

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

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

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

de xustificación non se presenta ningunha documentación a proba poderá cualificarase cun 0.  
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§      NOTA DE COÑECEMENTOS:                                                                                                                                                               

 

              Traballo diario:             30           %                                                                                                                                                

 

              Exames…….:                  70       %                                                                                                                                                

 

§      NOTA DE AVALIACIÓN:                                                                                                                                                                        

 

              Coñecementos:            O 30% dos instrumentos de control do traballo diario vanse distribuír do 

seguinte modo:    

10% (1 punto) para o caderno.  

20% (2 puntos) en base a chamadas de clase,  tarefas de aula/casa, traballos, controis orais,  

actitude.   

 

Calcularase unha media dos exames realizados, obtendo unha puntuación que pondera un 70% na nota 

final desta avaliación. Se a nota media dos exames resulta inferior a 3 non se valorará a nota do traballo 

diario (30%)  

 

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

comprensible e un vocabulario adecuado. As faltas graves de ortografía serán valoradas negativamente 

polo profesor/a, cunha penalización máxima de 1 punto si son constantes e reiterativas.  

 

Unha avaliación considérase superada cando se acade a puntuación de 5 sobre 10, seguindo as   

porcentaxes de valoración indicadas anteriormente.  

 

 

RECUPERACIÓN:  

 

                    Mediante un exame:                     Data aproximada:                15 – 18 de xaneiro  

 

                    Sen exame                                          Realización dun exame na semana do 15 – 18 de 

xaneiro.  

Aquel alumnado que non presente o caderno de aula durante a avaliación ou no  

faga as actividades indicadas polo profesorado non terá dereito a realizar este  

exame.   

 

NOTA FINAL:                    

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

aprobadas ou con cualificacións superior á nota da avaliación.   
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(Si un alumno ten suspensa algunha avaliación terá que presentarse á recuperación, si non o fai a nota 

será 0, e será  

esta a que faga media para a nota final).   

 

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

dos trimestres, para aqueles alumnos que teñan só unha avaliación suspensa.  

 

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

cualificación será coincidente coa nota final de curso.   

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

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

estándares de aprendizaxe serán avaliados negativamente.  

 

 

 

 

  

 


