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CURSO 2º ESO              AVALIACIÓN 3ª              ANO ACADÉMICO 2017-18 

 

A) PROGRAMA 

TEMA 10.- O JUDO 

Duración aproximada: 6 Sesións 

Contidos científicos: 

  Regulamento e técnicas básicas ( caidas, agarres e inmovilizacións). 

  Tácticas de ataque e defensa. 

  Actitude de desinhibición ó contacto corporal entre compañeiros 

Obxetivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 

 -Recoñecer  e realizar os recursos técnicos elementais ( caidas, agarres e 

inmovilizacións). 

 -Canalizar positivamente a propia enerxía a unha situación de enfrontamento directo cun 

adversario, onde o corpo a corpo esixe un control ético das accións. 

Lograr un achegamento e desinhibición corporal entre el e os seus compañeiros. 

 

TEMA 11.- O BALONMAN 

Duración aproximada: 6 Sesións 

Contidos científicos: 

  Regulamento e técnicas básicas. 

  Tácticas de ataque e defensa. 

  Obxectivos en ataque e defensa. 

Obxetivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 

 -Recoñecer as posibilidades das actividades físico-deportivas como formas de inclusión 

social, facilitando a eliminación de obstáculos á participación doutras persoas 

independentemente das súas características, colaborando con elas e aceptando as súas 

achegas. 

 -Resolver situacións motoras individuais aplicando os fundamentos técnicos e habilidades 

específicas, das actividades físico-deportivas propostas, en condicións reais ou 

adaptadas. 

 -Resolver situacións motoras de oposición, colaboración ou colaboración-oposición, 

utilizando as estratexias máis axeitadas en función dos estímulos relevantes. 
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TEMA 12.- SALTOS A COMBA 

Duración aproximada: 5 Sesións 

Contidos científicos: 

  Realización das diferentes modalidades de saltos a comba ( individuais e colectivos). 

  Creación de coreografías con soporte musical 

Obxetivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 

 -Desenvolver a creatividade a través da invención de coreografías. 

 -Traballar a estrutura espazo-temporal e rítmica  por medio dos saltos 

 

TEMA 13.- MALABARES 

Duración aproximada: 4 Sesións 

Contidos científicos: 

  Coñecemento e práctica  de diferentes modalidades de malabares ( pelotas, paus do 

demo, ...) 

 Construcción do material de malabares. 

Obxetivos de aprendizaxe básico (criterios de avaliación): 

 - Experimentar e vivenciar os xogos malabares. 

 -Traballar a estrutura espazo-temporal e rítmica  por medio dos malabares 

  

B.- OBXECTIVOS ACTITUDINAIS 

B1) De carácter xeral 

Ser puntual 

Traer a clase roupa adecuada e roupa para mudarse  e ducharse tras a sesión 

Esforzarse e ter actitude positiva na clase 

Traballar colaborando con compañeiros e profesor 

Coidar o material deportivo e as instalaciones 

Mostrar interese e respecto polas actividades e os contidos da materia 

 

B1) Específicos do trimestre: 

Crear unha coreografía con soporte musical. 

Traballar o acondicionamento xeral das capacidades físicas relacionadas coa saúde. 
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Crear e traballar con pelotas malabares. 

Lograr un achegamento e desinhibición corporal entre el e os seus compañeiros. 

Respectar e aceptar as normas e regulamentos no traballo do balonmán 

C.- AVALIACION 

C1) INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN:  

CONTIDOS CONCEPTUALES 

Exame de tipo teórico de pregunta corta ou tipo test sobre os contidos desenvolvidos 

no trimestre (90%) 

Observación sistemática, rexistros anecdóticos e pequenos traballos relacionados cos 

contidos teóricos que se están a tratar. (10%) 

CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 

Exame de tipo práctico que consistirá en dúas partes(90%) 

Avaliación de probas de balonmán 

Avaliación dunha  coreografía con combas e soporte musical. 

Avaliación de probas de malabares 

Avaliación de probas de judo. 

Rexitro anecdótico (10%) 

CONTIDOS ACTITUDINAIS 

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

Rexistro anecdótico (20%) 

Os alumnos exentos: 

- Terán que facer un diario escrito das sesiones impartidas na avaliación 

- Presentarán un traballo monográfico sobre un tema proposto polo profesor. 

- Participarán, na medida do posible, axudando o profesor e os compañeiros cando 

sexan requeridos. 

A calificación será de APTO ou NON APTO 

C2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
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 Procedementos: 40% 

 Conceptos: 40% 

 Actitudes: 20% 

  

C3) RECUPERACIÓN 

 Non hai recuperación trimestral. O alumno terá oportunidade de aprobalo en xullo. 

C4) PLAN LECTOR 

     Non ten incidencia nas notas de avaliación 

 

 
 

ASIGNATURA: FÍSICA E QUÍMICA 
CURSO: 2º ESO                                   AVALIACIÓN: 3ª                   ANO ACADÉMICO:17 -18 

 

 

A.-PROGRAMA 

PENDENTES REMATAR O TEMA 7: ENERXÍA PROGRAMADO NA 2ª AV ALIACIÓN. 
 

 

TEMA 8: TEMPERATURA E CALOR 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 semanas 
 

 

CONTIDOS 
 

 

1.     Corpos condutores de calor. 

2.     A densidade do auga. Consecuencias da dilatación anómala do auga. 
3.     Comprobación do aumento de temperatura nun corpo. 

4.     Temperatura. 

5.     A calor específica. 

6.     Calor latente dun cambio de estado. Equilibrio térmico. 
7.     A calor e a dilatación. 

8. Dilatación e densidade. Estudo da densidade do auga. Consecuencias da dilatación 

anómala do auga. 
9.     Aumentos de temperatura nun corpo. 

10.   A calor e os cambios de estado. A calor. Unidades de enerxía no Sistema Internacional. 

11.   A calor e a dilatación. 

12.   A temperatura. Medicións de temperatura mediante o uso de termómetro. 
13.   Construción dun termómetro de dilatación. 

14.   As escalas termométricas. Cambios de escala termométrica. Equivalencia entre escalas. 

15.   A calor e os cambios de temperatura. 

16.   A calor e os cambios de estado. 
17.   Propagación da calor. Condución. Convección. Radiación. 

18.   Práctica. Aforro de enerxía na calefacción. 

Investigación. Condución da calor nos metais. Convección da calor no auga. Convección 

da 
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calor no aire. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 

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

coa súa natureza e as súas aplicacións. 

2. Xustificar as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia e os 

seus cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular. 
3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun gas a partir 

de representacións gráficas e/ou táboas de resultados obtidos en, experiencias de 

laboratorio ou simulacións por ordenador. 

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

sinxelas 

que poñan de manifesto si fórmanse ou non novas sustancias. 

5.       Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de determinados 
factores na velocidade das reaccións químicas. 

6.       Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou cambios. 

7. Identificar os diferentes tipos de enerxía postos de manifesto en fenómenos 

cotiáns e en experiencias sinxelas realizadas no laboratorio. 
8. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en términos da teoría 

cinético- molecular e describir os mecanismos polos que se transfire a enerxía 

térmica en diferentes situacións cotiás. 

9.       Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos en situacións cotiás e en 
experiencias de laboratorio. 

10. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as diferentes fontes, comparar 

o impacto medioambiental das mesmas e recoñecer a importancia do aforro 

enerxético para un desenvolvemento sostible 

. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 
 

 

1.  Xustifica que unha sustancia pode presentarse en distintos estados de 

agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que 

se atope. 

2.       Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos utilizando o modelo cinético-

molecular. 

3.       Describe e interpreta os cambios de estado da materia utilizando o modelo cinético- 
molecular e aplícao á interpretación de fenómenos cotiáns. 

4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha sustancia os seus puntos de 

fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 

5.       Explica o concepto de temperatura en términos do modelo cinético-molecular 

diferenciando 
entre temperatura, enerxía e calor. 

6.       Coñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas de 

Celsius e 

Kelvin. 
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7. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en diferentes 

situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, xustificando a selección de materiais para 

edificios e no deseño de sistemas de quecemento. 

8.       Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións como os 
termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc. 

9. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro baseado na 

dilatación dun líquido volátil. 

10.     Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias onde se poña de 

manifesto o 
equilibrio térmico asociándoo coa igualación de temperaturas. 

11. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, 

analizando con sentido crítico o seu impacto medioambiental. 
 
 

 
TEMA 9. LUZ E SON 

 

 

DURACIÓN APROXIMADA:3 SEMANAS 
 

 

CONTIDOS. 

 

 

1.       Conceptualización do término onda. 

2.       Propagación da luz e do son. 

3.       Exploración sensorial do oído. 

4.       Exploración sensorial do ollo. 

5.       As ondas sonoras. 
6.       As ondas de luz. 

7.       Características dunha onda. 

8.       Características do son. 

9.       O espectro electromagnético. 
10.     Os corpos e a luz. 

11.     A cor da luz e os corpos. 

12.     Propiedades das ondas. 
13.     Aplicacións da luz e o son. 

14.     As ondas sonoras. 

15.     As ondas de luz. 

16.     Características dunha onda. Efecto dunha onda. Intensidade e enerxía. Frecuencia. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 

1.       Coñecer os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

2. Recoñecer os materiais, e instrumentos básicos presentes do laboratorio de Física e 

en de Química; coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de 

residuos para a protección do medio ambiente. 

3.       Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 

en 
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publicacións e medios de comunicación. 

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

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 
5. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia e 

relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

6.       Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou cambios 
 
 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 

 

 

1. Busca, selecciona e organiza información relacionada coa unidade para explicar 

fenómenos relacionados coa vida cotiá e coa ciencia. 

2. Organiza a información relacionada coa observación e a experimentación mediante 

táboas e gráficos, comunicando dita información de forma científica oralmente e por 

escrito. 

3.       Relaciona cuestións da vida diaria coa investigación científica. 
4. Realiza distintos cambios de unidades mediante os correspondentes 

procedementos científicos e utilizando a unidade adecuada do Sistema 

Internacional de Unidades. 

5.       Relaciona propiedades dos materiais da nosa contorna co uso que se fai deles. 
 
 

 
B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Terase en conta o traballo diario como saídas ao encerado, exercicios feitos, traballo en clase 

tanto individual ou en grupo, actitude cara á asignatura. 

EXAMES: 

EXAME 1: 

DATA APROXIMADA: Entre o 7 e o 11 de MAIO 

CONTIDOS E ESTRUTURA: 
TEMAS IMPARTIDOS ATA ESE MOMENTO 

 

 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: Entre o 11 e 19 de xuño 
 

 
CONTIDOS E ESTRUTURA: 

TEMAS IMPARTIDOS ATA ESE MOMENTO 

Os exames serán de preguntas razoadas e cálculo numérico onde estean presentes os 
estándares de aprendizaxe. Cada pregunta terá unha puntuación e poden estar presentes 

varios estándares. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

NOTA DE COÑECEMENTOS 
 

 

Terase en conta o traballo diario exposto nos instrumentos de control, de maneira que a 

partir dunha nota media nos exames de 4,25 póidase redondear ao aprobado ou non. 
 

 

EXAMES. O 1º contará un 40% e o segundo, onde entrará materia do primeiro contará un 

60%. Para poder aprobar, facendo a media, é necesario ter unha nota superior a 2 no exame. 
 

 

RECUPERACIÓN: Farase logo da avaliación e constará dun exame de todos os contidos da 

avaliación. Si apróbase queda aprobada a avaliación, pero a recuperación non é para subir 

nota. 
 

 

NOTA FINAL. A nota final será a media das tres avaliacións. Para aprobar é necesario ter as 

tres avaliacións aprobadas ou dúas aprobadas e unha suspensa si este suspenso é dunha 

nota igual ou superior a 3. 

Como nota da 3ª avaliación poñerase xa a nota final
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                                          MATERIA : FRANCÉS 
 
CURSO: …2.º ESO         AVALIACIÓN:3ª            ANO ACADÉMICO:2017-2018 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 1:  Unité 5:J’ai visité un musée 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: !0 horas 

 CONTIDOS  :  

Le passé composé ; l’accord du passé composé; les expressions temporelles; la 

négation; la quantité: beaucoup de, peu de;le présent de savoir; les prépositions 

devant un moyen de transport; le pronom y; les moyens de transport;  

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

Décrire des actions passées; Raconter; exprimer des souhaits 

 

Savoir raconter au passé 

 

TEMA 2: Unité 6: C’est les vacances 

 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 horas 

 CONTIDOS  : les prépositions devant un moyen de transport; le pronom y; les 

moyens de transport;le paysage; les loisirs. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Parler des moyens de transport, parler des loisirs, parler des vacances, donner 

des conseils. 

 

Expression orale et écrite à propos de la matière enseignée 

 

. 

 

 

  

 

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: 
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   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 avalacións. A terceira avaliación deberá 

estar aprobada para poder facer a media das tres avaliacións. 

 

 

. 
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                                          MATERIA: INGLES 
CURSO: 2º ESO                                 AVALIACION: 3º                   ANO ACADÉMICO:17/18 

A.- PROGRAMA 

TEMA 7 AMAZING ANIMALS 

DURACION APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: Vocabulario necesario para describir diferentes animais, os seus habitats, aspecto 

, alimentacion etc.Comparacion de adxectivos , articulos e cuantificadores, textos sobre 

animales curiosos e animais en perigo de extincion,escoitar un quiz e tentar dar as respostas , 

elaborar mais preguntas para o quiz, facer descripcios de diferentes animais ,aplicar o 

traballado nun texto escrito. 

TEMA 8 TECHNOLOGY TODAY 

DURACION APROXIMADA: 15 dias 

CONTIDOS: Nomes das diferentes partes dun ordenador, novo vocabulario referido a 

tecnoloxia e verbos e nomes formados a partir deles. Be going to e Presente continuo con 

significado de futuro. Lectura de textos sobre o funcionamento de alguns programas 

informaticos  e adictos a tecnoloxia.Escoitar e falar de problemas e pedir axuda, escoitar e 

falar de facer planes. Redactar un texto no que se explican os planes de un proximo fin de 

semana. 

TEMA 9 WHAT A FUTURE! 

DURACION APROXIMADA:15 dias 

CONTIDOS: Vocabulario referido as diferentes profesions, nomes de algunhas ferramentas de 

traballo, adxectivos que describen personalidade. Futuro Simple Will e primeira Condicional. 

Lectura comprensiva de un texto sobre os traballos do futuro e lectura da palma da man, 

escoitar conversacions sobre diferentes traballos e prediccions sobre o futuro, ser capaz de 

intervir oralmente,redactar texto sobre como cren que seran as suas vidas. 

3ª aval. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: Coñece e usa adecuadamente o vocabulario especifico 

de cada tema, usa os distintos tempos verbais con correcion, comprende os textos escritos e 

pode contestar a preguntas sobre eles, resumirlos, completar informacion, fai o mesmo con 

audicions, elabora pequenos textos escritos seguindo un modelo e pode intervir en pequenos 

dialogos nos que se usan as estratexias estudiadas. 

B.- AVALIACION 

INSTRUMENTOS DE CONTROL DE TRABALLO DE AULA: Chamadas , pequenos exames ou 

controis, exposicions orais, intervencions diarias , participacion e interese por aprender 

, usar e mellorar no coñecemento da nova lingua tanto en actividades individuais como 

de grupo. A inclusion dun libro de lectura adaptado e opcional según cada profesor. 

EXAMES Maximo dous por avaliacion 

EXAMEN 1 Mediados de Abril aprox. 

EXAMEN 2 Primeiros de Xuño aprox. 

CONTIDOS E ESTRUCTURA 

Listening 10% 

Reading 10% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 15% 

Classroom Work 15% 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACION O alumn@ debe acadar un minimo dun 30% en cada un dos 

apartados, non se fara nota media no caso de ter algun apartado a 

cero, a falta de asistencia a un examen debe ser xustificada 

adecuadamente. No caso de non superar a asignatura na convocatoria 

ordinaria debera presentarse a proba extraordinaria de Setembro  e o 

seu profesor daralle instrucions sobre como preparala 
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MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CURSO: 2ºESO                             AVALIACIÓN: 3ª                         ANO ACADÉMICO: 2017-18 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: La opinión de los medios 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Interpreta el contenido de un diálogo sobre los medios de comunicación y la 

libertad de expresión a partir de preguntas previas. 2- Las oraciones personales y las 

oraciones impersonales. 3- Identificación del sujeto elíptico en una serie de oraciones. 4- 

Realización pautada de análisis  morfosintácticos sencillos. 5- Las normas ortográficas de uso 

de la letra x. 6- Los prefijos ex, extra. 7- Las siglas, los acrónimos, los acortamientos y las 

abreviaturas. 8- Análisis del contenido, la estructura y los aspectos formales de textos 

teatrales. 9- Las características del género dramático. 10- El texto teatral: texto literario y texto 

espectacular. 11- Estructura interna y externa de la obra dramática. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas 

previamente propuestos. 2- Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento. 3- 

Identificar las características de diferentes tipologías textuales. 4- Componer textos 

expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones. 5- Comprender la 

estructura básica de la oración, identificar sus elementos y realizar análisis sintácticos o 

morfológicos sencillos. 6- Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su 

estructura. 7- Leer y comprender textos literarios en voz alta con una dicción y una 

pronunciación adecuada. 8- Comprender las particularidades formales y de contenido propias 

del género dramático. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Dialoga sobre un tema de conversación o 

debate previamente propuesto. 2- Conoce las características de textos de diversa tipología y 

extensión e identifica su tema, el destinatario y la intención comunicativa. 3- Identifica y 

clasifica los grupos sintácticos de una serie de oraciones. 4- Conoce diferentes clases de 

palabras y los diferentes procesos para su formación. 5- Dramatiza fragmentos teatrales. 6- 

Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus aspectos formales y su estructura. 

 

TEMA 2: El mundo a tus pies 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Análisis y comentario de un anuncio televisivo. 2- Los textos publicitarios. 3- 

Análisis de un cartel publicitario a partir de un cuestionario. 4- Realización de una encuesta y 

elaboración de una gráfica a partir de resultados obtenidos en la encuesta. 5- Búsqueda e 

interpretación de información sobre la publicidad en Internet y en otros medios. 6- Las 

oraciones copulativas y las predicativas. 7-  Clasificación de oraciones: predicativas, activas, 

predicativas pasivas y copulativas. 8- Las oraciones predicativas transitivas e intransitivas. 9- 

Las oraciones transitivas reflexivas y recíprocas. 10- Normas de uso de las letras c, z, qu, k. 

11- Las locuciones y su clasificación. 12- Lectura expresiva de textos teatrales. 13- La 

tragedia: personajes y acción. 14- Los amores trágicos en la tragedia clásica: Romeo y Julieta 

de William Shakespeare. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas 

previamente propuestos. 2- Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones 

comunicativas de la vida cotidiana o académica. 3- Analizar e interpretar adecuadamente el 
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contenido de textos orales. 4- Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer 

conclusiones a partir de su interpretación. 5- Elaborar textos de diversa tipología relacionados 

con el ámbito de la vida cotidiana. 6- Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 7- Comprender la estructura básica de la oración, identificar sus elementos y 

realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos. 8- Comprender las particularidades 

formales y de contenido propias del género dramático. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Dialoga sobre un tema de conversación o 

debate previamente propuesto. 2- Elabora textos orales útiles en diferentes contextos sociales 

y académicos. 3- Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa tipología. 4- Reconoce 

y explica en los textos el funcionamiento sintáctico y semántico de los grupos de palabras. 5- 

Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, poéticos y literarios en general. 6- Identifica y 

aplica aspectos básicos de los textos teatrales. 

 

TEMA 3: Visualizamos la información 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 

 CONTIDOS: 1- Escucha activa e interpretación de críticas cinematográficas y comentarios de 

obras de arte. 2- Conocimiento y empleo del diccionario. 3- Interpretación combinada de un 

texto expositivo y del gráfico y la infografía que acompaña el texto. 4- Los textos discontinuos: 

gráficos, infografías, mapas, tablas y formularios. 5- Elaboración de un documento en el que 

se combinan tablas, mapas y otros textos discontinuos. 6- El análisis completo de las 

oraciones. 7- Asimilación y empleo de un modelo de análisis morfosintáctico de las oraciones. 

8- La escritura de términos con d/z al final de palabra y con cc/c en interior de palabra. 9- 

Análisis del contenido, la estructura y los aspectos formales de textos teatrales a partir de un 

cuestionario. 10- Realización de lecturas expresivas y dramatización de fragmentos teatrales. 

11- Características y elementos de la comedia: personajes, acción, lenguaje y finalidad. 12- 

Las comedias de capa y espada y la sátira teatral. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Entender e interpretar los roles y reglas explícitas e 

implícitas en los ejercicios y juegos en grupo. 2- Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 3- Manejar convenientemente 

fuentes de información de diferente tipología. 4- Emplear diferentes estrategias que favorezcan 

la comprensión lectora. 5- Producir textos complejos combinando diferentes tipologías 

textuales. 6- Comprender la estructura básica de la oración, identificar sus elementos y realizar 

análisis sintácticos o morfológicos sencillos. 7- Leer y comprender textos literarios en voz alta 

con una dicción y una pronunciación adecuada. 8- Comprender las particularidades formales y 

de contenido propias del género dramático. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1- Comprende el sentido global de textos 

orales identificando la información relevante. 2- Realiza presentaciones orales apoyándose en 

recursos  visuales y paralingüísticos. 3- Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el 

diccionario de forma habitual. 4- Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico 

y semántico de los grupos de palabras. 5- Lee textos teatrales breves e interpreta su 

contenido, sus aspectos formales y su estructura. 

 

TEMA 4: Estamos conectados 

 DURACIÓN APROXIMADA: 9 días 
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 CONTIDOS: 1- Participación en actividades grupales. 2- Descripción oral de una ilustración. 3- 

Identificación de las ideas de un texto oral. 4- Búsqueda e interpretación de información en 

Internet y otros medios. 5- Identificación del tipo de narrador presente en un fragmento 

literario. 6- Análisis del contenido y expresión de opiniones personales sobre un fragmento de 

la obra Frankenstein. 7- Reconocimiento de hipervínculos e hipertextos. 8- Caracterización de 

la diversidad lingüística de España. 9- Lectura y comprensión de textos redactados en 

diferentes dialectos y lenguas hablados en España. 10- Aplicación de las normas de uso de la 

mayúscula. 11- Conocimiento y uso de diferentes tipos de diccionario. 12- Análisis del 

contenido, la estructura y los aspectos formales de textos teatrales. 13- Planificación, puesta 

en escena y representación de un texto teatral. 14- Los personajes en el género dramático: 

personajes principales y secundarios. 15- Clasificación de tipologías de personajes teatrales: 

personajes estereotipos, personajes-tipo e individuales. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo. 2- Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento. 3- Identificar las 

características de textos narrativos de diversa tipología. 4- Conocer y valorar la realidad 

lingüística y cultural de España. 5- Reflexionar con una actitud crítica sobre las producciones 

culturales. 6- Crear textos breves de carácter literario con gusto estético y corrección 

lingüística. 7- Comprender las particularidades formales y de contenido propias del género 

dramático. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1-  Comprende el sentido global de textos 

orales reconociendo la intención comunicativa del hablante y su estructura. 2- Comprende e 

interpreta el contenido de textos narrativos. 3- Identifica las características formales y 

comprende el contenido de los textos narrativos. 4- Reconoce, valora y describe la realidad 

plurilingüística de España. 5- Desarrolla una actitud artística y creativa ante la escritura y la 

literatura. 6- Lee textos teatrales breves e interpreta su contenido, sus aspectos formales y su 

estructura. 

 

 

 

 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Cuadernos, realización de guías de lecturas, actividades y ejercicios propuestos en clase, 

exposiciones orales, trabajos escritos orales o colectivos. 

 EXAMES: Se realizará un mínimo de dos exámenes, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 

dependiendo de la valoración que el profesor haga de las características del alumnado. En todo caso 

las pruebas tendrán una parte lingüística y una literaria. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Entre el 7 y el 11 de mayo de 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     Narra y sintetiza textos diversos incorporando vocabulario nuevo aprendido. 



 16 

 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 4 y el 8 de junio de 2018 

   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:      

  Traballo diario:    40 %      

  Exames…….: 60 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      
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  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.    

 
 
 
 

MATERIA :     LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º ESO 

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

A.-PROGRAMA  
TEMA 1:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  Comprensión lectora e vocabulario referido á paisaxe mariña.O  uso do s e do x. 

Os estranxeirismos.A linguaxe poética.As metáforas. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Ademais 

dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia oral e escrita, 

avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

LGLB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 

creatividade. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

indivdual e socialmente á normalización da lingua galega. 
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LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

LGB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou cantados, 

determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos estilísticos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros 

 e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  : Comprensión lectora e vocabulario referido á paisaxe de montaña.O  uso do n 

e do ñ.Os castelanismos.O xénero dramático. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Ademais 

dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia oral e escrita, 

avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

LGLB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 

correcta atendendo ás normas. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así 

como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión 

a un texto. 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 
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elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recursos retóricos. 

 

 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  : Comprensión lectora e vocabulario referido ao teatro e outros espectáculos.O 

uso correcto das vogais.As variedades lingüísticas.A representación teatral. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Ademais 

dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia oral e escrita, 

avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

LGLB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 

correcta atendendo ás normas. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.  

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 

creatividade. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos.  

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e 

cultural. 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa 

zona. 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 

unificadora. 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 
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criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recursos retóricos. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas. 

 CONTIDOS  : Comprensión lectora e vocabulario referido ao vestiario e aos complementos 

Os grupos cultos.As variedades xeográficas.Literatura, cine e música. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: Ademais 

dos estándares correspondentes ao Bloque 1 e 2, relativos á competencia oral e escrita, 

avaliaranse nesta unidade os estándares específicos seguintes: 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

LGLB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 

correcta atendendo ás normas. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.  

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 

creatividade. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos.   

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 

Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito do ensino. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito 

educativo e local. 
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LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica 

e a resolución de dúbidas de traballo. 

LGB5.8.2. Identifica e descrbe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias 

secuencias fílmicas. 

 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 TRABALLO DIARIO  

  Traballos, chamadas, pequenos exames, exposicións para comprobar se se acadaron 
os estándares de aprendizaxe básicos que se sinalan para cada tema e para o 
conxunto da avaliación. 

 
  2 por avaliación. Equilibrio teoría e práctica. Indicaranse os estándares dos que 

vai ser avaliado e a súa cualificación.A nota do exame resultaría da media dos estándares 
que conformen o exame. 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Mediados Maio 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       Temas 1 e 2. Equilibrio teoría e práctica.   

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: Mediados Xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Temas 3 e 4. Equilibrio teoría e práctica. 

  EXAME 3: LIBRO DE LECTURA  

Tristes armas. Marina Mayoral. Editorial Xerais. 

      

   DATA APROXIMADA:      Acordarase co alumnado 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

 

 

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

 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 exame : Data aproximada: Acordarase co alumnado. 

  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.   
   

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 o 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 
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MATERIA : MATEMÁTICAS 
 
CURSO: 2º ESO                   AVALIACIÓN:3ª                  ANO ACADÉMICO:2017-18 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 7: Proporcionalidade numérica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS :  

F Razón e proporción 
F Propiedades da proporcionalidade  
F Magnitudes directamente proporcionais 
F Magnitudes inversamente proporcionais  
F Repartos proporcionais 
F Porcentaxes  
F Aumentos e disminucións porcentuais 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de 
proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun 
problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións 
porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais.. 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Recoñecer magnitudes directamente proporcionais. Recoñecer magnitudes inversamente 
proporcionais. Facer repartos proporcionais. Resover problemas sinxelos de 
proporcionalidade. Coñecer e comprender o concepto de Porcentaxe. Calcularv aumentos e 
disminucións porcentuais. Resolución de problemas sinxelos de porcentaxes.  

 
TEMA 8: Proporcionalidade xeométrica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS :  

F Segmentos proporcionais 
F Teorema de Tales 
F Semellanza de triángulos 
F Criterios de semellanza de triángulos 
F Polígonos semellantes 
F  Escalas 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 
elementais, de exemplos tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou 
arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos 

B3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

B3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales 
para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

B3-2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría 
analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de figuras 
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planas, utilizando a linguaxe matemática adecuada expresar o procedemento seguido na 
resolución. 
B3-2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras 
planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas 
máis apropiadas. 
B3-2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de semellanza 
e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 
B3-4.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e 
volumes de figuras semellantes. 
B3-4.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos 
de semellanza. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer e aplicar o Teorema de Tales. Recoñecer triángulos  semmellantes. Aplicar os criterios 
de semellanza de triángulos. Recoñecer polígonos semellantes. Coñecero concepto de escalas. 
Resolución de problemas sinxelos de semellanzas e escalas.  

 

TEMA 9: Corpos xeométricos. Áreas e volumes 

 DURACIÓN APROXIMADA: 24 sesións 
 CONTIDOS :  

F Rectas e planos no  espazo 
F Poliedros 
F  Poliedros regulares   
F  Prismas   
F  Pirámides  
F  Área de prismas e pirámides  
F Corpos de revolución  
F Área de corpos de revolución  
F Volumes  de corpos xeométricos (excepto troncos) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B3-3. Analizar distintos corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante 
seccións, simetrías, etc.). 
B3-3.1. Analiza e identifica as características de distintos corpos xeométricos, utilizando a linguaxe 
xeométrica adecuada. 
B3-3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e 
recíprocamente. 
B3-4. Resolver problemas que leven o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 
B3-4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrico e algebraico adecuados. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Recoñecer un poliedro. Coñecer os poliedros regulares e as súas características. Redcoñecer e 
nomear Prismas e Pirámides. Calcular áreas e volumes de Prismas e Pirámides. Recfoñecer os 
corpos de revolución: Cilindro, Cono e Esfera. Calular áreas e volumes do Cilindro, Cono e 
Esfera. Resolución de problemas sinxelos de cálculo de e áreas e volumen de corpos 
xeométricos.  
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TEMA 10: Estatística 

 DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
 CONTIDOS :  

F Poboación e mostra. 
F Variables estadísticas . Tipos 
F Frecuencias. Táboas de frecuencias (sen agrupamento) 
F Gráficos estadísticos (sen agrupamento) 
F Medidas estadísticas (sen agrupamento) 
F Frecuencias. Táboas de frecuencias (con agrupamento) 
F Gráficos estadísticos (con agrupamento) 
F Medidas estadísticas (con agrupamento) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B5-1. Formular preguntas adecuadas para coñecer as características de interese 
dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas, 
utilizando os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas adecuadas, 
organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros 
relevantes e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 
B5-1.1. Define poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da estatística, e aplícaos a 
casos concretos. 
B5-1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
B5-1.3. Organiza datos, obtidos dunha poboación, de variables cualitativas ou cuantitativas en 
táboas, calcula as súas frecuencias absolutas e relativas, e represéntaos gráficamente. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer as variables estadísticas e distinguir os tipos. Calcular Frecuencias e elaborar táboas 
de frecuencias, agrupando datos cando sexa preciso. Representar datos utilizando o gráfico 
axeitado. Calcular Medidas estadísticas de centralización con datos sen agrupar e con datos 
agrupados. Calcular Medidas estadísticas de dispersión con datos sen agrupar e con datos 
agrupados. 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 

 

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 7-11 Maio   
     Exame 2: na semana 11-15 Xuño  
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 

A realización deste exame queda a criterio de cada profesor 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
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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 
 

  
 

                                          MATERIA: MÚSICA  

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

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: UNIDADE 9 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: As escalas:  1.1. Tipos de escalas;   2.-Práctica instrumental 

e vocal: "Yesterday" de The Beatles; "Do, re, mi" de R. Rogers;   3.-Descubrir a música: 

"Danza Húngara Nº 5" de J. Brahms;   4.-Coñecemento instrumental: 4.1. Aerófonos de metal 

II: 4.1.1. A trompeta; 4.1.2. A trompa;   5.-Música moderna: 5.1. As orixes do pop;  5.2. O pop 

nos anos 60 e 70 (anos sesenta e setenta):  5.2.1. O soul pop;  5.2.2. O reggae;  5.2.3. O pop-

rock sinfónico;  5.2.4. O disco-pop;   6.-Descubrir a música: "Hey Jude" de J. Lenno/P. 

McCartney;   7.-Práctica instrumental e vocal: "Super Trouper" de ABBA;   8.-Historia da 

música galega:  8.1. A gaita e a percusión galega:  8.1.1. Os gaiteiros/as solistas;   8.1.2. As 
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bandas de gaitas;   9.-Práctica instrumental e vocal: "Os pinos" de E. Pondal e P. Veiga;   10.-

Actividades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Coñecer e definir correctamente os conceptos de escala, 

tipos de escalas e graos da escala empregando a linguaxe musical adecuada; 

1.2.Comprender e saber crear as escalas diatónicas e pentatónicas e recoñecelas nas 

partituras estudadas. 2.Interpretar vocal e instrumentalmente e memorizar cancións ou pezas 

musicais. 3.Improvisar un acompañamento mantendo o pulso ao escoitar unha obra de música 

culta. 4.Comprender as características dos instrumentos de vento-metal e comprender e 

explicar as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de vento-metal e os 

criterios da súa clasificación. 5.Identificar auditivamente as escalas diatónicas e pentatónicas. 

6.1.Recoñecer auditivamente e determinar a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero 

ou forma, instrumentación, estructura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou 

pezas musicais. 6.2.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, 

musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. 7.Recoñecer 

auditivamente os instrumentos de vento metal. 8.Recoñecer auditivamente as sonoridades das 

vertentes da música pop. 9. Recoñecer auditivamente as sonoridades da música galega. 

10.Comprender e explicar as características dos instrumentos de vento-metal e comprender e 

explicar as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de vento-metal e os 

criterios da súa clasificación. 11.Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura 

musical á que pertence a audición seleccionada. 12.Saber describir e explicar que é o pop, as 

orixes do pop e o pop nos anos sesenta e setenta. 13.Recoñecer e explicar o valor e usos da 

gaita e a percusión na música popular galega e recoñecer e explicar os gaiteiros/as solistas e 

as bandas de gaitas. 14.Utilizar recursos tecnolóxicos disponibles para gravar e reproducir 

música. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Coñece, sabe e define correctamente os conceptos 

de escala, tipos de escalas e graos da escala empregando a linguaxe musical adecuada; 

1.2.Comprende e sabe crear as escalas diatónicas e pentatónicas e recoñeceas nas partituras 

estudadas. 2.Interpreta vocal e instrumentalmente e memoriza cancións ou pezas musicais. 

3.Improvisa un acompañamento mantendo o pulso ao escoitar unha obra de música culta. 

4.Comprende, sabe e explica as características dos instrumentos de vento-metal e 

comprende, sabe e explica as características e funcionamento de cada un dos instrumentos 

de vento-metal e os criterios da súa clasificación. 5.Identifica auditivamente as escalas 

diatónicas e pentatónicas. 6.1.Recoñece auditivamente e determina a época, autor, intérprete, 

obra-peza, país, xénero ou forma, instrumentación, estructura, características (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas 

audicións ou pezas musicais. 6.2.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, 

musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. 7.Recoñece 

auditivamente os instrumentos de vento metal. 8.Recoñece auditivamente as sonoridades das 

vertentes da música pop. 9. Recoñece auditivamente as sonoridades da música galega. 

10.Sabe, comprende e explica as características dos instrumentos de vento-metal e sabe, 

comprende e explica as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de 

vento-metal e os criterios da súa clasificación. 11.Recoñece auditivamente e determina a 

época e a cultura musical á que pertence a audición seleccionada. 12.Sabe describir e explica 

que é o pop, as orixes do pop e o pop nos anos sesenta e setenta. 13.Sabe, recoñece e 

explica o valor e usos da gaita e a percusión na música popular galega e sabe, recoñece e 

explica os gaiteiros/as solistas e as bandas de gaitas. 14.Coñece algunhas das posibilidades 

que ofrecen as tecnoloxías e as utiliza como ferramentas para a actividade musical. 
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TEMA 2: UNIDADE 10 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: 1.1 Os acordes:  1.1.1. ¿Como se forman os acordes?;  

1.1.2. Modos de empregar os acordes;   1.2. Indicacións de tempo/aire;   1.3. Indicacións de 

carácter;   2.-Práctica instrumental e vocal: "Canon en DO M (variación do Canon en RE)" de 

J. Pachelbel; "Barcarola" de J. Offenbach; Sinfonía Nº 1 "Titán" de G. Mahler;   3.-Música 

moderna: 3.1. O pop nos anos 80 (anos oitenta):  3.1.1. O pop dos 80 en España;  3.2. O pop 

nos anos 90 (anos noventa):  3.2.1. O pop dos 90 en España;  3.3. O pop na actualidade:  

3.3.1. O pop actual en España;   4.-Descubrir a música: "Galop infernal" de J. Offenbach;   5.-

Coñecemento instrumental: Instrumentos de vento-metal:  5.1. O trombón de varas;  5.2. A 

tuba;   6.-Historia da música galega: 6.1. Panorama histórico de cantores galegos:  6.1.1. 

Continuadores da corrente de Voces Ceibes;  6.1.2. Cantautores;  6.1.3. Solistas femininas;  

6.1.4. Vocalistas de música lixeira;  6.1.5. Instrumentistas-cantantes;  6.1.6. Pandereteiras;  

6.1.7. Grupos de música lixeira;   7.-Actividades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Saber a definición de acorde, cómo se forman os acordes e 

construír un acorde fundamental, e saber os modos de empregar os acordes para acompañar 

as melodías. 2.Saber e entender as indicacións de tempo/aire e de carácter, e coñecer e 

explicar o significado dos termos italianos de aire, da indicación mediante cifras do aire, e dos 

termos de carácter, e coñecer e comprender o metrónomo. 3.1.Interpretar vocal e 

instrumentalmente e memorizar cancións ou pezas musicais; 3.2.Participar nas actividades 

grupais con entusiasmo. 4.Improvisar un acompañamento mantendo o pulso ao escoitar unha 

obra de música culta. 5.Comprender e explicar as características e funcionamento de cada un 

dos instrumentos de vento-metal e os criterios da súa clasificación. 6.Identificar auditivamente 

os efectos das indicacións de carácter. 7. Diferenciar entre unha melodía espida e unha 

acompañada por acordes. 8.1.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. 8.2.Utilizar diversos soportes gráficos 

(partituras, comentarios, musicogramas) para o seguimento e comprensión global de 

audicións. 9.Recoñecer auditivamente os instrumentos de vento metal. 10.Recoñecer 

auditivamente as sonoridades das vertentes da música pop. 11. Recoñecer auditivamente as 

sonoridades da música galega. 12.Comprender e explicar as características e funcionamento 

de cada un dos instrumentos de vento-metal e os criterios da súa clasificación. 13.Recoñecer 

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

seleccionada. 14.-Saber describir e explicar o pop nos anos oitenta, o pop nos anos noventa e 

o pop na actualidade. 15.-Comprender e explicar o panorama histórico de cantores galegos. 

16.Utilizar recursos tecnolóxicos disponibles para gravar e reproducir música. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Sabe a definición de acorde, cómo se forman os 

acordes e construír un acorde fundamental, e sabe os modos de empregar os acordes para 

acompañar as melodías. 2.Sabe e entende as indicacións de tempo/aire e de carácter, e sabe, 

coñece e explica o significado dos termos italianos de aire, da indicación mediante cifras do 

aire, e dos termos de carácter, e sabe, coñece e comprende o metrónomo. 3.1.Interpreta vocal 

e instrumentalmente e memoriza cancións ou pezas musicais; 3.2.Participa nas actividades 

grupais con entusiasmo; 3.3.Emprega correctamente as indicacións de aire e carácter ao 

interpretar as pezas musicais. 4.Improvisa un acompañamento mantendo o pulso ao escoitar 

unha obra de música culta. 5.Sabe, comprende e explica as características e funcionamento 

de cada un dos instrumentos de vento-metal e os criterios da súa clasificación. 6.Identifica 

auditivamente os efectos das indicacións de carácter. 7. Diferencia entre unha melodía espida 

e unha acompañada por acordes. 8.1.Recoñece auditivamente e determina a época, autor, 
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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; 8.2.Utiliza diversos soportes gráficos 

(partituras, comentarios, musicogramas) para o seguimento e comprensión global de 

audicións. 9.Recoñece auditivamente os instrumentos de vento metal. 10.Recoñece 

auditivamente as sonoridades das vertentes da música pop. 11. Recoñece auditivamente as 

sonoridades da música galega. 12.Sabe, comprende e explica as características e 

funcionamento de cada un dos instrumentos de vento-metal e os criterios da súa clasificación. 

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

audición seleccionada. 14.Sabe describir e explica o pop nos anos oitenta, o pop nos anos 

noventa e o pop na actualidade. 15.-Sabe, coñece e explica o panorama histórico de cantores 

galegos. 16. Participa na producción musical demostrando o uso adecuado dos materiais 

relacionados, métodos e tecnoloxías. 

TEMA 3: UNIDADE 11 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS: : 1.-Linguaxe musical e práctica instrumental: A textura: 1.1.Textura monódica;  

1.2.Textura polifónica: homofonía ou textura acórdica; contrapunto; melodía acompañada;   2.-

Práctica instrumental e vocal: "Tireiche unha laranxiña" (popular);   3.-Música moderna: O soul: 

3.1. As orixes do soul;  3.2. O soul nos anos 50 (anos cincuenta);  3.3. O soul nos anos 60 

(anos sesenta);  3.4. O soul nos anos 70 (anos setenta);  3.5. O soul nos anos 80 ata a 

actualidade;   4.-Descubrir a música: "Guía de orquestra para mozos" de B. Britten;   5.-

Coñecemento instrumental: A familia de vento-mecánico: 5.1. O órgano;  5.2. O harmonio;  

5.3. O acordeón;  5.4. A concertina;  5.5. O bandoneón;   6.-Historia da música galega:  6.1. 

Os coros galegos;  6.2. As bandas de música;   7.-Actividades. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Comprender e saber a definición de textura e dos tipos de 

texturas; 1.2. Diferenciar texturas en fragmentos de partituras. 2.1.Interpretar vocal e 

instrumentalmente e memorizar cancións ou pezas musicais; 2.2.Participar nas actividades 

grupais con entusiasmo. 3.Comprender e explicar as características e funcionamento de cada 

un dos instrumentos de vento mecánico. 4.Identificar auditivamente os tipos de texturas. 

5.1.Recoñecer auditivamente e determinar a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero 

ou forma, instrumentación, estructura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou 

pezas musicais. 5.2.Utilizar diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, 

musicogramas) para o seguimento e comprensión global de audicións. 6.Recoñecer visual e 

auditivamente os instrumentos de vento-mecánico. 7.Recoñecer auditivamente as sonoridades 

das vertentes da música soul. 8. Recoñecer auditivamente as sonoridades da música galega. 

9.Comprender e explicar as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de 

vento mecánico. 10.Recoñecer auditivamente e determinar a época e a cultura musical á que 

pertence a audición seleccionada. 11.Comprender e explicar o soul, as súas orixes, o soul nos 

anos cinquenta, o soul nos anos sesenta, o soul nos anos setenta e o soul nos anos oitenta 

ata a actualidade. 12.Comprender e explicar os coros galegos e as bandas galegas. 13.Utilizar 

recursos tecnolóxicos disponibles para gravar e reproducir música. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Coñece, comprende e sabe a definición de textura e 

dos tipos de texturas; 1.2. Diferencia texturas en fragmentos de partituras; 2.1.Interpreta vocal 

e instrumentalmente e memoriza cancións ou pezas musicais;  2.2.Participa nas actividades 

grupais con entusiasmo. 3.Sabe, comprende e explica as características e funcionamento de 

cada un dos instrumentos de vento-mecánico; 4.Identifica auditivamente os tipos de texturas. 

5.1.Recoñece auditivamente e determina a época, autor, intérprete, obra-peza, país, xénero 
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ou forma, instrumentación, estructura, características (ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación,  variación) e a cultura musical á que pertencen distintas audicións ou 

pezas musicais. 5.2.Utiliza diversos soportes gráficos (partituras, comentarios, musicogramas) 

para o seguimento e comprensión global de audicións. 6.Recoñece auditivamente os 

instrumentos de vento-mecánico. 7.Recoñece auditivamente as sonoridades das vertentes da 

música soul. 8. Recoñece auditivamente as sonoridades da música galega. 9.Sabe, 

comprende e explica as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de 

vento-mecánico. 10.Recoñece auditivamente e determina a época e a cultura musical á que 

pertence a audición seleccionada. 11.Sabe, comprende e explica o soul, as súas orixes, o soul 

nos anos cinquenta, o soul nos anos sesenta, o soul nos anos setenta e o soul nos anos 

oitenta ata a actualidade. 12.Sabe, coñece e explica os coros galegos e as bandas galegas. 

13. Participa na producción musical demostrando o uso adecuado dos materiais relacionados, 

métodos e tecnoloxías.  

TEMA 4: UNIDADE 12 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3 días 

 CONTIDOS: 1.-Linguaxe musical: 1.1. O tresiño;  1.2. Os grupos mixtos de corchea con 

semicorcheas;  1.3. O compás de 6/8;   2.-Práctica instrumental e vocal: "Na beira do mar" 

(popular); "Airiños do meu lugar" (Rosalía de Castro); "Muiñeira de Chantada" (popular); "Elas 

eran tres comadres" (popular);   3.-Coñecemento instrumental: 3.1. A percusión na orquestra;   

3.2. Os instrumentos electrófonos:  3.2.1. Os instrumentos amplificados eléctricamente;  3.2.2. 

Os instrumentos que xeran o son totalmente mediante a electricidade;   4.-Música moderna: 

4.1. O funk:  4.1.1. As orixes do funk;  4.1.2. O funk nos anos 70 (anos setenta);  4.1.3. O funk 

nos anos 80 (anos oitenta);  4.1.4. O funk de finais dos 80 ata a actualidade;   4.2. O rap;  4.3. 

O hip-hop;   5.-Descubrir a música: "Ballet do papel de lixa" de L. Anderson;   6.-Historia da 

música galega: 6.1. Outras manifestacións da música popular:  6.1.1. Grupos de música 

clásica;  6.1.2. Agrupacións da diáspora;  6.1.3. Grupos de recollida de pezas;   7.-Descubrir a 

música: "Bailando con Rosiña" de C. Núñez;   8.-Actividades.. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.1.Coñecer e explica-los conceptos e representacións gráficas 

de tresiño, os grupos mixtos de corchea con semicorcheas e o compás de 6/8. 1.2.Saber 

interpretar o tresiño, os grupos mixtos de corchea con semicorcheas e o compás de 6/8.  

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

2.2.Participar nas actividades grupais con entusiasmo. 3.Comprender e explicar a clasificación 

dos instrumentos de percusión, e as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos de percusión na orquestra. 4.Comprender e explicar a clasificación dos 

instrumentos electrófonos, e as características e funcionamento de cada un dos instrumentos 

electrófonos. 5. Identificar e transcribir patróns rítmicos e melódicos sinxelos. 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 

instrumentos da percusión orquestral e os electrófonos. 8.Recoñecer auditivamente as 

sonoridades da música funk, rap e hip-hop. 9. Recoñecer auditivamente as sonoridades da 

música galega. 10.Comprender e explicar a clasificación dos instrumentos de percusión, e as 

características e funcionamento de cada un dos instrumentos de percusión na orquestra. 

11.Comprender e explicar a clasificación dos instrumentos electrófonos, e as características e 

funcionamento de cada un dos instrumentos electrófonos. 12.Recoñecer auditivamente e 

determinar a época e a cultura musical á que pertence as audicións seleccionada. 13.-

Comprender e explicar a música funk, o rap e o hip-hop. 14.-Comprender e explicar outras 
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manifestacións da música popular de Galicia, grupos de música clásica de Galicia, 

agrupacións de diáspora e grupos de recollida de pezas de Galicia. 15. Utilizar de maneira 

funcional os recursos informáticos disponibles para a aprendizaxe e indagación do feito 

musical. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1. Sabe, coñece e explica os conceptos e 

representacións gráficas de tresiño, os grupos mixtos de corchea con semicorcheas e o 

compás de 6/8,  1.2.Sabe interpretar o tresiño, os grupos mixtos de corchea con semicorcheas 

e o compás de 6/8.  2.1.Interpreta vocal e instrumentalmente e memoriza cancións ou pezas 

musicais; 2.2.Participa nas actividades grupais con entusiasmo. 3. Sabe, comprende e explica 

a clasificación dos instrumentos de percusión, e as características e funcionamento de cada 

un dos instrumentos de percusión na orquestra. 4.Sabe, comprende e explica a clasificación 

dos instrumentos electrófonos, e as características e funcionamento de cada un dos 

instrumentos electrófonos. 5.Identifica e transcribe patróns rítmicos e melódicos sinxelos. 

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 visual e auditivamente 

instrumentos da percusión orquestral e os electrófonos. 8.Recoñece auditivamente as 

sonoridades da música funk, rap e hip-hop. 9.Recoñece auditivamente as sonoridades da 

música galega. 10.Sabe, comprender e explica a clasificación dos instrumentos de percusión, 

e as características e funcionamento de cada un dos instrumentos de percusión na orquestra. 

11.Sabe, comprende e explica a clasificación dos instrumentos electrófonos, e as 

características e funcionamento de cada un dos instrumentos electrófonos. 12.Recoñece 

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

seleccionada. 13.Sabe, comprende e explica a música funk, o rap e o hip-hop. 14.Sabe, 

comprende e explica outras manifestacións da música popular de Galicia, grupos de música 

clásica de Galicia, agrupacións de diáspora e grupos de recollida de pezas de Galicia. 15 

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 30 de abril ó 8 de Maio do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Éxamen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 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. 
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  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 1 de Xuño ó 8 de Xuño do 2018 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    2º Examen escrito no que entrarían as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 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 1 de 

Xuño e o 8 de Xuño do 2018 e entrarían os contidos teóricos e prácticos escritos das 

unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 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 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 

   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 1 de xuño ó 8 de Xuño do 2018 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 6´68% na 

nota de avaliación, tal como se reflexa abaixo.  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 O traballo diario do 3º trimestre valórase cun 10’02% na nota da 3ª avaliación, que se traducen en 
1’002 pto. 

 Os exames do terceiro trimestre valóranse cun 23´38 % na nota da 3ª avaliación, que se traducen 
en 2’338 ptos. Os exames do 3º trimestre engloban o exame 1, o examen global de toda a materia 
do curso e o examen práctico oral. Dos 2’338 ptos que corresponden ós exames do terceiro 
trimestre 0’668 pto corresponde ó examen práctico-oral, e 1’67 ptos corresponden ó conxunto do 
exame 1 e o examen global (cada un valería o 0’835 pto, pero se só se fixese un dos exames 
deste conxunto, éste valería o total de 1’67 ptos). 

 A nota da 3ª avaliación inclúe todas as notas do curso coas seguintes porcentaxes:  

Nota da 3ª avaliación = 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. 
 

De entre os 10 ptos da nota da 3ª avaliación ou da nota final, tendo en conta as respectivas 
porcentaxes anteriores, os 5 puntos correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar 
a avaliación quedarán da seguinte maneira: 3’5 puntos serán dos exámenes, 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.  
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 A puntuación dun estándar de aprendizaxe será a suma das puntuacións das preguntas que 
se fagan dese estándar de aprendizaxe en cuestión. 

 No caso de que calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no traballo diario 
con calquera dos seus instrumentos de control, e tendo en conta a puntuación que se dea a ese 
estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario o grao total terá o total desa puntuación que 
corresponda a este estándar de aprendizaxe en cuestión; o grao mínimo terá a metade da 
puntuación que corresponda a ese estándar de aprendizaxe en cuestión; e o grao nulo será se non 
sabe ese estándar de aprendizaxe en cuestión. A gradación comprendida entre o grao nulo e o 
grao mínimo corresponde a un contido menor que o suficiente, e que é correcto, ten coherencia e 
claridade e usa unha terminoloxía adecuada. A gradación comprendida entre o grao mínimo e o 
grao total corresponde a un contido maior que o suficiente pero que non chega a ser total, e que é 
correcto, ten coherencia e claridade e usa unha terminoloxía adecuada. No caso dunha proba 
curta que non sexa de tipo test a valoración dos estándares de aprendizaxe é como na de calquera 
dos instrumentos de control do traballo diario que se acaba de relatar. No caso dunha proba curta 
de tipo test: dun mesmo estándar de aprendizaxe será necesario un número par de preguntas tipo 
test coa mesma puntuación cada unha, e como a pregunta tipo test se sabe ou non se sabe, 
teremos as seguintes gradacións: 

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

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

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

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

No caso de que os estándares referidos á lectura musical, interpretación vocal ou instrumental, 
de interpretación memorizada, improvisación e composición, etc, sexan obxecto de valoración no 
traballo diario téñense en conta as mesmas gradacións que se indicaron no examen práctico-
oral. 

 
RECUPERACIÓN: farase a finais do terceiro trimestre. 
Para recuperar a parte escrita o alumno/a terá que superar un examen de recuperación escrito sobre os 
contidos da 1ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 1ª avaliación) e sobre os contidos da 2ª 
avaliación (no caso de que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre os contidos do 3º trimestre (no caso 
de que teña suspenso o conxunto dos exames do 3º trimestre mais o traballo diario do 3º trimestre).  
Para recuperar a parte práctica-oral o alumno terá que superar un examen de recuperación oral sobre os 
contidos da 1ª avaliación (no caso de que teña suspensa a 1ª avaliación) e sobre os contidos da 2ª 
avaliación (no caso de que teña suspensa a 2ª avaliación) e sobre os contidos do 3º trimestre (no caso 
de que teña suspenso o conxunto dos exames do 3º trimestre mais o traballo diario do 3º trimestre).  
 
Nota final = Nota da 3ª avaliación = 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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ORATORIA          CURSO 2017/18 
2º ESO 
3ª AVALIACIÓN 
 
Neste último trimestre non haberá nada novo: será pór en práctica todo o asimilado, ver se se corrixiron os erros; a 
evolución das estratexias na busca de información e a necesaria crítica e criterio á hora de filtralas será prioritario ao 
longo das clases e supervisado e corrixido individualmente a medida que van traballando.  
Prepararán un debate de dous en dous, con temas sorteados, así como cal será o seu posicionamento (a favor, en contra).  
Primeiramente buscarán información en internet, sempre supervisada, revisada. Finalmente, e por sorteo, terá lugar o 
debate. Deberá comezar por unha breve introdución ao tema, apuntando os argumentos que levarán ao seu 
posicionamento ou conclusión. Comezará sempre o que estea a favor. Disporá de tres minutos. Seguirá o alumno/-a qu 
estea en contra, coa mesma estrutura e tempo. Terán logo 10 minutos para o debate. 
A profesora e o alumnado que fai de público disporán dunha táboa con marcadores onde se irán apuntando as 
puntuacións. 
A nota final será a media das nota outorgada polos compañeiros e a da profesora: (50%-50%). 
 
EXPRESIÓN 
(de 0 a 3 puntos)  
• Exprésase con claridade, orde e boa dicción. 
• Expresa xestos adecuados. 
• Evita repeticións e silencios 
ARGUMENTACIÓN 
(de 0 a 3 puntos)  
• Define ben os conceptos 
• Deféndese adecuadamente dos ataques. 
• Ataca ben os argumentos do/a contrincante: contra-argumenta. 
• Usa ideas pertinentes ao tema e trata aspectos fundamentais. 
• Evita errores, incoherencias, ambigüidades, falacias… 
RESPETO ÁS NORMAS 
(de 0 a 2 puntos)  
• Respecta a quenda de palabra. 
• Mostra actitude de respecto aos contrincantes. 
CAPACIDADE DE PERSUASIÓN 
(de 0 a 2 puntos)  
• Aporta orixinalidade ao debate. 
• Aporta algunha perspectiva novidosa do tema tratado. 
• Ten capacidade de convencer. 
• Capacidade de improvisación 

 
Non hai recuperación e a nota final será a de esta 3ª avaliación.  
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                                   MATERIA : ¡ERROR! LA AUTOREFERENCIA AL MARCADOR NO ES 

VÁLIDA. 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: A liturxia criastiá. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Características básicas de toda celebración festiva; 2.- Os 

sacramentos: as sete mais importantes celebracións cristiás;  3.- O sentido da Eucaristía como 

sacramento central do cristianismo. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.- Analizar o significado 

do sacramento como signo da presencia de Deus na historia humana; 2.- Descobrir as características da 

vida nas primeiras comunidades cristiás a partir do capítulo 2 do Libro dos Feitos dos Apóstolos;  3.- 

Comparar a Eucaristía coa Última cea de Xesús e as ceas hebreas de Pascua. 

MINIMOS ESIXIBLES: Profundizar sobre a importancia da Eucaristía como sacramento central do 

cristianismo e a suas repercusións no compromiso social.  

 
TEMA 2: Ser un mesmo. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- Os medios de comunicación social; 2.- ¿Cómo valora a Igrexa os 

medios de comunicación social?; 3.- O perigo da manipulación. 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:1.- Distinguir entre marketing, publicidade e 

consumismo;  2.- Analizar os tres piares básicos nos que se fundamenta a verdade: Sinceridade, 

autenticidade e honestidade 3.- Considerar cómo está presente a Igrexa nos distintos medios de 

comunicación social. 

MINIMOS ESIXIBLES: Facer unha sintesi dos distintos medios de comunicación social nos que está 

presente a Igrexa e analizar a sua función de instancia crítica. 

 

TEMA 3: Comprometidos no mundo. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20  días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.- O precepto cristiano do amor;  2.- Características do Reino de Deus;  

3.- O significado da "nova creación".  

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :1.- Comparar as leis e normas de outras relixións co 

único precepto do cristianismo: O amor a Deus e ó próximo; 2.- Ver algunhas situacións no mundo que 

nos molestan e pensar nas posibles solucións; 3.- Analizar o concepto do tempo nas distintas culturas e 

definir correctamente os termos: parusía, apocalipsis, cronos e kairós. 

MINIMOS ESIXIBLES: Reflexionar sobre o único e mais importante precepto do Cristianismo en relación 

as normas e preceptos de outras relixións.  
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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 

 

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 Maio. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2 e 3 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA:  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

  EXAMEN 3: (excepción á regla)       

   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Especificar a materia que entra e o tipo  de exame

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% 
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  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 (3ª AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS 

 

Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos. Documentación técnica. 

Normalización.  Documentación  técnica  asociada  a un  produto  tecnolóxico. Aplicacións  informáticas  de 

deseño asistido por computador e de simulación. Normas de seguridade e saúde no taller. Deseño, 

elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu 

deseño ata a súa comercialización. B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo 

utilizando os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo 

ambiente. B2.3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o seu deseño ata a 

súa comercialización. B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencionais asociando a documentación 

técnica ao proceso de produción dun obxecto, respectando as súas características e empregando técnicas 

e ferramentas adecuadas, con especial atención ás normas de seguridade e saúde. B5.2. Utilizar un 

equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos sinxelos. 

 

 

 

 

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-TEB1.1.1. - Deseña un 
prototipo que dá solución a 
un problema técnico 
sinxelo, mediante o proceso 
de resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

 
Peso: 2% 

 

 
 
Deseña un prototipo 
que cumpre os 
requisitos básicos 
para solucionar o 
problema proposto. 

Todo o 
trimestre 

 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Anteproxecto: 
bocetos do prototipo. 

 
Ó longo da 
avaliación 

2º-TEB4.2.5. - Deseña e 
monta sistemas mecánicos 
que cumpran unha función 
determinada. 

 
Peso: 1% 

 
 
Deseña un sistema 
mecánico simple que 
resolva un problema 
técnico. 

 
PROCEDEMENTOS:  Análise da 
produción dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Anteproxecto: 
bocetos do mecanismo. 
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2º-TEB1.2.1. - Elabora a 
documentación necesaria 
para a planificación da 
construción do prototipo. 

 
Peso: 2% 

Presenta un 
documento indicando 
de xeito xeral a lista 
de materiais e 
ferramentas, 
operacións de 
construcións e 
reparto de tarefas. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Anteproxecto: 
planificación da construción. 

2º-TEB3.2.2. - Elabora un 
plan de traballo no taller 
con especial atención ás 
normas de seguridade e 
saúde. 

 
Peso: 2% 

Presenta un plan de 
traballo básico para 
construír o prototipo 
con seguridade. 

PROCEDEMENTOS:  Análise da 
produción dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Anteproxecto: 
seguridade na construción. 
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2º-TEB1.2.2. - Constrúe un 
prototipo que dá solución a 
un problema técnico 
sinxelo, mediante o proceso 
de resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

 
Peso: 12% 

Asiste á maioría das 
clases da aula Taller 
e participa de forma 
coherente na 
construción dun 
prototipo que cumpla 
os requerimentos 
básicos de 
funcionamento. 

  
 
 
PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción dos alumnos/a: prototipo . 

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica. 

 

 

2º-TEB1.2.3. - Traballa en 
equipo de xeito 
responsable e respectuoso. 

 
Peso: 3% 

Asiste á Aula taller e 
realiza a maioría das 
tarefas que se 
asignan no equipo, 
respectando a 
opinión e o traballo 
do resto. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. . 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

2º-TEB3.2.1. - Identifica e 
manipula con seguridade 
as ferramentas do taller en 
operacións básicas de 
conformación dos materiais 
de uso técnico. 

 
Peso: 2% 

 
 
 
Coñece as 
ferramentas do taller 
e úsaas con 
seguridade. 

 
 
 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

2º-TEB2.3.1. - Produce os 
documentos relacionados 
cun prototipo sinxelo 
empregando software 
específico de apoio. 

 
Peso: 5% 

 
 
Presenta algúns dos 
planos do prototipo 
utilizando software 
de deseño por 
ordenador. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Memoria técnica 
do proxecto. 

2º-TEB5.2.1. - Manexa 
programas e software 
básicos. 

 
Peso: 1% 

 

Manexa de xeito 
básico un procesador 
de texto para 
producir documentos 
con corrección. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise da 
produción dos alumnos/as . 

 
INSTRUMENTOS: Memoria técnica. 

2º-TEB5.2.2. - Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos informáticos 
e dispositivos electrónicos. 

 
Peso: 2% 

 
Usa correctamente 
os ordenadores da 
aula, seguindo as 
indicacións do 
profesor/a. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

2º-TEB5.2.3. - Elabora, 
presenta e difunde 
proxectos técnicos sinxelos 
con equipamentos 
informáticos. 

 
Peso: 2% 

Elabora  a memoria 
técnica básica do 
proxecto coas 
aplicacións 
informáticas 
adecuadas e 
colabora na 
presentación ó resto 
da clase. 

 
 
 
PROCEDEMENTOS:  Análise da 
produción dos alumnos/as . 

 
INSTRUMENTOS: Memoria técnica. 
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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). 

 
 
 
 
 
 
AVALIACIÓN 3ª VALORES ETICOS 2º ESO 
 

A.-PROGRAMA 
 

TEMA 3:  VALORES ÉTICOS E DEREITOS HUMANOS 
 

  DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 
 

CONTIDOS: 
 

Dignidade das persoas e Dereitos Humanos. 

Violación e defensa dos Dereitos Humanos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Coñecer a diferencia entre o ámbito do privado e o ámbito do público. 

Saber qué son e cuáles son os Dereitos Humanos. 

Ser conscientes das violacións de moitos Dereitos Humanos e da maneira de loitar 
contra elas. 

Coñecer os Organismos que traballan pola defensa dos Dereitos Humanos. 

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.(CCL,CSC, 

CAA, CSIEE, CD, CMCCT) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

Definir os Dereitos Humanos (1 punto) 

Citar algúns dereitos de 1ª xeración, de 2ª xeración de da 3ª xeración dos Dereitos 
Humanos (1 punto). 

Confecionar un mural sobre os Dereitos Humanos e a súa defensa na actualidade (5 
puntos). 

Coñecer os Organismos que traballan pola defensa dos Dereitos Humanos (1 punto). 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

B.- AVALIACIÓN 
  

  
INSTRUMENTOS:  

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO:  

  Deberes de clase, traballo na aula, participación  

 EXAMES:  

  EXAMEN 1:          

   DATA APROXIMADA: Mediados de xuño.  

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:        

    Tema 3. Se terán en conta como mínimo 3 estándares de aprendizaxe. 
     

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  Avaliación contínua.  
    

NOTA FINAL: Será a nota obtida na 3ª avaliación. 
 

 AVALIACIÓN 3ª 
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MATERIA:  XEOGRAFÍA E HISTORIA  

CURSO: 2º ESO    AVALIACIÓN: 3ª             ANO ACADÉMICO: 

2017-18 

 

A.- PROGRAMA 
 

TEMA 9: 

 

OS HABITANTES DO PLANETA 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 

o O crecemento demográfico e os recursos do planeta. 

o Poboación mundial: distribución da poboación da poboación do planeta. 

o Factores e variables no estudo da poboación. 

o Definición do concepto de demografía e política migratoria. 

o Conceptos e taxas demográficas básicas. 

o Estrutura, dinámicas e tendencias da poboación mundial. 

o Principais características dos diferentes modelos ou réximes demográficos. 

o A distribución e as características da poboación en Europa. 

o As políticas demográficas. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 Asimilar e empregar os conceptos e coñecementos básicos sobre a demografía e a 

distribución da poboación no mundo, Europa e España. 

 Analizar e interpretar documentos e información demográfica presentada en diferentes 

formatos. 

 Describir e explicar a distribución da poboación no mundo e as características 

demográficas das súas diferentes zonas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Reflexiona sobre a relación entre a demografía e a posesión de recursos.  

 Coñece e explica adecuadamente os factores e conceptos clave para 

describir o estudo da poboación. 

 Realiza sinxelos cálculos matemáticos de carácter demográfico e extrae 

conclusións sobre os resultados obtidos. 

  Interpreta gráficas, mapas e táboas con información demográfica diversa. 

 Describe e caracteriza adecuadamente a distribución da poboación no 

planeta. 
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 Caracteriza, describe e compara as características de diferentes poboacións 

e zonas do mundo. 

 Coñece e describe diferentes políticas demográficas aplicadas no mundo e 

as súas consecuencias. 

 

TEMA 10: 

 

A POBOACIÓN ESPAÑOLA  

 DURACIÓN APROXIMADA: 7 días 

 CONTIDOS:  

o A organización territorial de España e Galicia. 

o O volume da poboación española e galega. 

o Distribución histórica e actual da poboación española e galega. 

o Estrutura demográfica e económica de España e Galicia. 

o A pirámide de idade na demografía española. 

o Dinámicas e tendencias da poboación española e galega. 

o O poboamento rural e o poboamento urbano en España e en Galicia  

o O problema do envellecemento da poboación en España e en Galicia. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

 Analizar e interpretar documentos e información demográfica presentada en diferentes 

formatos. 

 Explicar con detalle as características básicas que presenta a poboación española e 

galega: distribución, estrutura e evolución da poboación. 

 Analizar e reflexionar sobre problemas, retos e realidades da sociedade española e 

galega relacionados coa súa demografía. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Interpreta gráficas, mapas e táboas con información demográfica diversa, realiza 

sinxelos cálculos matemáticos e extrae conclusións sobre os resultados obtidos  

 Describe a distribución da poboación española e galega ao longo dos territorios. 

  Caracteriza a estrutura demográfica española e galega en función da idade da 

poboación. 

 Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas, con 

especial atención a Galicia. 

 Analiza as variables demográficas que caracterizan a evolución da poboación española 

e galega. 

 Reflexiona sobre o reto do envellecemento da poboación en España e Galicia e as 

condicións de vida dos anciáns. 
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TEMA 11: 

 

AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 

o Características dos principais modelos de organización das sociedades. 

o A evolución e organización da sociedade humana. 

o A diversidade cultural e social nas sociedades europea, española e galega. 

o As migracións no mundo actual. 

o Os movementos migratorios e os efectos das migracións. 

o Emigración e inmigración na España actual. 

o Emigración e inmigración na Galicia actual. 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre as sociedades 

humanas e os movementos migratorios na actualidade. 

 Describir os principais tipos de organización das sociedades e valorar positivamente a 

diversidade cultural e social propia da nosa sociedade. 

 Caracterizar os fluxos migratorios no mundo analizando as súas causas e as súas 

repercusións. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre as sociedades humanas e os 

movementos migratorios na actualidade. 

 Amplía información ou realiza pequenas investigacións a partir da consulta a 

páxinas web ou outras fontes de información.  

 Describe os principais tipos de organización das sociedades. 

 Valora positivamente a diversidade cultural e social e identifícaa como unha 

particularidade da nosa sociedade.  

 Describe os movementos migratorios que se producen no mundo e analiza 

as súas principais causas e repercusións de ámbito mundial. 

  Caracteriza os movementos de emigración e inmigración en España 

reflexionando sobre as súas causas e as súas repercusións. 

 Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres 

décadas en España. 

 Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos 

principais. 
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TEMA 12: 

 

AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS: 

o O concepto de cidade. 

o A morfoloxía e as funcións urbanas. 

o A tipoloxía e xerarquía mundial de cidades. 

o O papel dinamizador das grandes cidades. 

o As paisaxes urbanas no mundo. 

o A cidade como ecosistema humano. 

o O espazo urbano español e galego 

o Os problemas das grandes cidades. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Caracterizar a cidade como un ecosistema humano e describir modelos de 

desenvolvemento sostible. 

 Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre os 

poboamentos urbanos. 

 Describir as principais características da cidade: definición, morfoloxía e funcións. 

 Expor as principais características do espazo urbano español. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Caracteriza o funcionamento da cidade como un ecosistema humano. 

 Describe as smart cities como modelo de xestión sostible e de mellora da 

calidade de vida dos seus habitantes.  

 Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre os poboamentos urbanos.  

 Define que é unha cidade diferenciándoa do poboamento urbano. 

 Describe as diferentes morfoloxías ou tramas urbanas das cidades e 

compáraas entre si. 

 Expón as distintas funcións urbanas e a evolución que se deu a este 

respecto na actualidade, e explica a tipoloxía e xerarquía mundial das 

cidades. 

 Analiza o espazo urbano español: a xerarquía das cidades de España, os 

eixes de desenvolvemento urbano e a súa problemática. 
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TEMA 13: 

NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS 

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 días 

 CONTIDOS: 

o As relacións entre natureza, sociedade e riscos globais. 

o O goce desigual dos recursos do planeta. 

o O desenvolvemento sustentable e a conciencia ambiental. 

o A polarización dos países do mundo: países desenvolvidos e países 
subdesenvolvidos. 

o A reflexión sobre os modelos de consumo e as relacións entre natureza e sociedade. 

o Os espazos naturais protexidos de España e de Galicia. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Interpretar datos, evidencias e información relacionada co medioambiente ou cos 

problemas medioambientais analizando diferentes fontes e formatos de información.. 

 Realizar de forma eficaz tarefas ou proxectos, ter iniciativa para emprender e propor 

accións relacionadas co medioambiente e a súa preservación. 

 Estimar o grao de idoneidade dalgunhas políticas sociais, económicas ou territoriais en 

relación ao medioambiente e a súa preservación. 

 Analizar problemas medioambientais de España e da propia redonda analizando as 

súas causas e posibles estratexias para resolvelos. 

 Asimilar e comprender o concepto de sustentabilidade e as prácticas relacionadas coa 

xestión sostible que podemos facer dos recursos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

 Analiza información relacionada co medioambiente e manexa imaxes, 

táboas, gráficos, esquemas e resumos..  

 Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo. 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e os seus 

problemas ambientais.. 

  Analiza e valora criticamente os impactos e repercusións negativas da 

actividade humana sobre o medio. 

 Coñece e valora a rede de espazos protexidos de España como medio para 

preservar a riqueza natural do país. 

 Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave que están 

relacionados con el. 
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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. 

  EXAMES 

Ao longo da 3ª 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: 7 - 11 de maio 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    Unidades 9 (Os habitantes do planeta) e 10 (A poboación española).   

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) MAPA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

f) 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. 

NOTA1: Poderá realizarse unha proba de control complementaria sobre arte románica ou gótica 

tratados na avaliación anterior. 

 

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA: 8 - 13 de xuño 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       
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    Unidades 11 (As sociedades humanas e os fenómenos migratorios) e 12 (As cidades e os 

procesos de urbanización) 

Modelo de exame: Con estrutura semellante ao anterior (PODE INCLUÍR MAPA FÍSICO DE 

ESPAÑA). 

NOTA2: O último tema avaliarase no momento da súa finalización, mediante proba 

independente obxectiva ou interactiva. 

 

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 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. 

  NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    30 %      

  Exames…….: 70 %      

  NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: O 30% dos instrumentos de control  (3 puntos ) recollerá a puntuación asignada ao 

caderno e outros aspectos avaliables no traballo diario (chamadas de clase, traballos de 

aula e casa, preguntas escritas, actitude ante a materia...).  

Calcularase unha media dos exames realizados, obtendo unha puntuación que 

pondera un 70% na nota final desta avaliación. Se a nota media dos exames 
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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: 

   9-13 de xaneiro 

  Mediante un exame: Data aproximada: 15 de xuño (18 excepcional) 

  Sen exame  Realización dun exame antes do 15 de xuño ou data acordada. 

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 cualificación superior á nota de avaliación. 
(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 unha das avaliacións, para aqueles alumnos que teñan só unha 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 ao rematar o curso non teñan acadado o grao mínimo de consecución 

nos estándares de aprendizaxe serán avaliados negativamente. 

 

 

 

   

 

 


