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ASIGNATURA :AMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 
 

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

 

A.-PROGRAMA 
 

MATEMÁTICAS 
 
TEMA (II) GEOMETRÍA. 

 
1.   A circunferencia e o círculo. 
2.   Corpos de revolución. 
3.   Usos horarios. 
4.   Translacións e xiros. 
5.   Simetrías 

 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA A AVALIACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA : 
 

 

1. Calcular áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplicalos para resolver problemas 
contextualizados. 

2.    Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 
1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 

xeométricos , utilizando as linguaxes xeométricos e alxebraicos adecuados. 
2.  Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc. 
3. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas 

contextualizados. 
4. Sitúa sobre o globo terráqueo ecuador, polos, meridianos e paralelos, e é capaz de situar un punto sobre 

o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e latitude. 
 

 

TEMA 3: ALXEBRA E FUNCIÓNS 
 

Temporalización: 2º trimestre 
 

CONTIDOS: 
1.    Polinomios. 
2.   Identidades notables . 
3.   Resolución de ecuacións de primeiro grado. 
4.   Ecuacións de segundo grao. 
5.   Solucións dunha ecuación de segundo grao. Problemas 
6.   Sistemas de ecuacións. 
7.   Sucesións. 
8.   Progresións aritméticas e xeométricas .



9.   Funcións. 

10. Funcións afíns. 
11. Funcións cuadráticas. 
12. Taxa de variación media. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
1.   Utilizar a linguaxe alxebraico para expresar unha propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 

extraendo a información relevante e transformándoa. 
2.   Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e resolución de ecuacións de 

primeiro e segundo grado e sistemas de dous ecuacións lineais con dúas incógnitas, aplicando técnicas 
de manipulacións alxebraicas, gráficas, valorando e contrastando os resultados obtidos. 

3.   Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. 
4.   Comprender o concepto de función. Recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funciona is. 
5.   Manexar as distintas formas de presentar unha función: linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e 

ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto. 
6.    Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica. 
7.   Recoñecer, representar e analizar as funcións linea is, utilizándoas para resolver problemas. 
8.   Representar funcións cuadráticas. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
1.   Realiza operacións con monomios e polinomios. 
2.   Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 

diferenza. 
3.    Factoriza polinomios mediante o uso do factor común e as identidades notables. 
4.    Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grado e 

sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 
5.   Resolve ecuacións de primeiro e segundo grado e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas e 

interpreta o resultado. 
6.   Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis características. 
7.  Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 

pendente da recta correspondente. 
8.  Determina as diferentes formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto 

pendente, xeral, explícita e por dous puntos). 
9.    Calcula o puntos de corte e pendente dunha recta. 
10. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grado dous e represéntaa 

graficamente. FÍSICA E 

QUÍMICA 

MOVEMENTOS E FORZAS 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA: 

 
1.    O movemento. 
2.   A velocidade.



3.   Movemento rectilíneo uniforme (MRU). 

4.   Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
5.   Representación gráfica do MRUA. 
6.   As leis de Newton. 
7.   A lei da gravitación universal. 
8.   Forzas que actúan sobre un corpo. 

 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA A AVALIACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA : 
 

1.   Criterios específicos para a avaliación da Unidade Didáctica 
2.   Recoñecer o papel das forzas como causa dos Cambios no estado de movemento  e das deformacións. 
3.   Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas espazo/tempo e 

velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas. 
4.   Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación dun movemento noutro diferente, e a 

redución da forza aplicada necesaria. 
5.   Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá. 
6.   Considerar a forza gravitatoria como a responsa ble do peso dos corpos, dos movementos orbita is e dos 

distintos niveis de agrupación no Universo, e analizar os factores dos que depende. 
7.   Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a elas. 

 
 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES : 
 

8.   En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes 
efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

9.   Establece a relación entre o alargamento producido nun peirao e as forzas que produciron eses 
alargamentos , describindo o material a utilizar e o procedemento a seguir para iso e poder comprobalo 
experimentalmente. 

10. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou a alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

11. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas expresando o resultado experimental en unidades no Sistema Internacional. 

12. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

13. Xustifica si un movemento é acelerado ou non a partir das representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

14. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos seres vivos e os 
vehículos. 

15. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas masas dos mesmos e 
a distancia que vos separa. 

16. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir da relación entre 
ambas magnitudes. 

17. Realiza un informe empregando as TIC a partir de observacións ou procura guiada de información que 
relacione as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a elas.



BIOLOGÍA 
 

As PERSOAS E A SAÚDE(II) 
 
Temporalización: 2º trimestre 

 

CONTIDOS DA UNIDADE DIDÁCTICA: 
1.   A coordinación do organismo: os receptores . 

2.   O sistema nervioso. 
3.   O sistema endócrino. 
4.   O aparello locomotor. 
5.   O aparello reprodutor  feminino. 
6.   O aparello reprodutor  masculino. 
7.   Os gametos: óvulos e espermatozoides . 
8.   Fecundación e desenvolvemento embrionario. 
9.   Métodos anticonceptivos . 
10. Saúde e enfermidade. 
11. Defensas contra as infeccións . 

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1.   Recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os coidados do oído e a vista. 
2.  Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir o seu 

funcionamento. 
3.   Asociar as principais glándulas endócrinas, coas hormonas que sintetizan e a función que desempeñan. 
4.    Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de sustancias aditivas e elaborar propostas de 

prevención e control. 
5.   Relacionar funcionalmente ao sistema neuro-endocrino. 
6.    Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor. 
7.    Analizar as relacións funcionais entre ósos e músculos. 
8.   Detallar cales son e como se preveñen as lesións máis frecuentes no aparello locomotor. 
9.    Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor,  diferenciando entre sexualidade e reprodución. 

Interpretar debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 
10. Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e describir os acontecementos fundamentais da 

fecundación. 
11. Comparar os distintos métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa eficacia e recoñecer a 

importancia dalgúns eles na prevención de enfermidades de transmisión sexual. 
12. Recompilar información sobre as técnicas de reprodución asistida e de fecundación in vitro, para 

argumentar o beneficio que supuxo este avance científico para a sociedade. 
13. Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a das persoas que lle rodean, transmitindo a necesidade 

de reflexionar, debater, considerar e compartir. 
14. Determinar as enfermidades infecciosas e non infecciosas máis comúns que afectan á poboación, causas, 

prevención e tratamentos. 
15. Identificar hábitos saudables como método de prevención das enfermidades. 
16.  Determinar o funcionamento básico do sistema i nmune, así como as continuas achegas das ciencias 

biomédicas.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES: 
1.   Especifica a función de cada un dos aparellos e sistemas implicados na funcións de relación. Describe os 

procesos implicados na función de relación, identificando o órgano ou estrutura responsable de cada 
proceso. 

2.   Clasifica distintos tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos nos cales 
atópanse. 

3.   Identifica algunhas enfermidades comúns do sistema nervioso, relacionándoas coas súas causas, factores 
de risco e o seu prevención. 

4.    Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función. 
5.   Recoñece algún proceso que ten lugar na vida cotiá no que se evidencia claramente a integración neuro - 

endocrina. 
6.    Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 
7.  Diferencia os distintos tipos de músculos en función do seu tipo de contracción e relaciónaos co sistema 

nervioso que os controla. 
8.  Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de sustancias tóxicas e estimulantes 

como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e 
control. 

9.   Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 
10.  Identifica en esquemas os distintos órganos, do aparello reprodutor  masculino e feminino, especificando 

a súa función. 
11.  Describe as principais etapas do ciclo menstrual indicando que glándulas e que hormonas p articipan no 

seu regulación. 
12.  Discrimina os distintos métodos de anticoncepción humana. 
13. Categoriza as principais enfermidades de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención. 
14. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 
15. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas que lle rodean. 
16. Recoñece as enfermidades e infeccións máis comúns relacionándoas coas súas causas. 
17.  Explica en que consiste o proceso de inmunidade, valorando o papel das vacinas como método de 

prevención das enfermidades. 
18. Distingue e explica os diferentes mecanismos de transmisión das enfermidades infecciosas. 
19.  Coñece e describe hábitos de vida saudable identificándoos como medio de promoción do seu saúde e a 

dos demais. 

20.  Propón métodos para evitar o contaxio e propagación das enfermidades infecciosas máis comúns. 
21. Argumenta as implicacións que teñen os hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que 

realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente. 
 
 
 

AVALIACIÓN 
 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
 

TRABALLO DIARIO. Valorarase o traballo en clase cada día, a orde na exposición dos temas e o caderno. 
 

EXAMES. Faranse dous exames por avaliación de cada asignatura. Haberá unha nota en cada materia que 
será a media dos dous exames sempre que nun deles a nota non sexa inferior a 3. 
Para aprobar a avaliación hai que ter un 5 facendo a media das tres asignaturas. Nunca se fará a media 
con menos dun 3 en cada materia.



EXAME 1. Data aproximada: Entre o 5 e o 9 de febreiro 
EXAME 2. Entre o 12 e o 16 de 

marzo CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN TRABALLO 

DIARIO:10% 

EXAMES:90% 

 
RECUPERACIÓN. Despois de cada avaliación haberá un exame de recuperación de cada asignatura. 

 
NOTA FINAL 
A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas (ou recuperadas), ou ben unha soa 
suspensa cunha nota superior a 3. 

 

 

MATERIA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

CURSO: 3º ESO PMAR  AVALIACIÓN     2017-2018 

A.- PROGRAMA 

TEMA 4 

DURACIÓN APROXIMADA 24 días. 

CONTIDOS : Clases de palabras en galego e castelán : características básicas. 2. Significado das palabras : 

monosemia e polisemia. Denotación e connotación. 3. Ortografía : til diacrítico. Punto e coma. 4. O resumo.5.  

O Renacemento españolI : lírica e narrativa. 6. As linguas da Península Ibérica. O galego medio. 7. Literatura 

medieval galegaIII. 8. Literatura galega do século XV ao XVIII 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN : 1. Desenvolver a comprensión lectora dun texto narrativo. 2. Coñecer os tipos de 

narracións literarias. 3. Coñecer que é un nome, os seus tipos e os seus morfemas de xénero e número. 4. 

Repasar o til diacrítico en monosílabos, determinantes, pronomes e adverbios. 5.. Coñecer e identificar a lírica 

e a narrativa renacentistas. Distinguir e identificar a poesía amorosa dp primeiro Renacemento  e ao seu 

representante Garcilaso dev la Vega.7. Coñecer e valorar as linguas peninsulares.8. Identificar e coñecer a 

literatura galega dos séculos XV ao XVIII.9. Comprender e valorar textos escritos de diversa tipoloxía dos 

ámbitos persoal, académico e social. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS : 1. Comprende un texto escrito. 2. Identifica a novela, o conto, a 

fábula e o microrrelato como narracións literarias.3. Identifica diversas categorías gramaticais nun texto. 4. 

Clasifica os nomes. Coñece o xénero e o número dos substantivos. 5. É quen de escribir os hiperónimos dunhas 

palabras dadas. 6. Sabe que son os pronomes e  clasifícaos.7. Emprega con corrección  as regras de acentuación 

para o til diacrítico en monosílabos, determinantes, pronomes e adverbios .8. Distingue a lírica tradicional 

castelá e a lírica italianizante do primeiro Renacemento.10. Coñece as aportacións de Garcilaso de la Vega á 

poesía amorosa do Renacemento.10. Coñece a poesía relixiosa e aos seus representantes : Frei Luis de León 

san Juan de la Cruz.11. Identifica e valora as principais características do Lazarillo de Tormes.12. comprende e 
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valora textos escritos de diversa tipoloxía dos ámbitos persoal, académico e social.13.coñece e interpreta 

exemplos de literatura galega desde a Idade Media ata o século XVIII. 

TEMA 5 : 

DURACIÓN APROXIMADA :24 días 

CONTIDOS : 1. Enunciado, oración e frase. Os grupos sintácticos. Suxeito e predicado. Oracións impersoais. 2. 

Forma das palabras : lexemas e morfemas. 3. Ortografía : partículas interrogativas e exclamativas. Os dous pun 

tos. 4. O Renacemento español II : teatro e outros textos. O galego no século XIX. 5. A literatura galega do 

séculoXIX : Rosalía de Castro. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN :1.  Desenvolver a comprensión lectora dun texto descritivo. 2. Elaborar unha 

descrición. 3. Identificar os marcadores do discurso. 4. Distinguir enunciado, oración e frase. 5. Coñecer e 

distinguir os compoñentes básicos dunha palabra. 6. Coñecer, distiguir e utilizar o sintagma nominal. 7. Repasar 

as normas ortográficas para o uso de b e v, tanto en galego como en castelán. 8. Identificar e recoñecer o 

teatro renacentista. 9. Identificar e recoñecer a literatura galega do século XIX, especialmente Rosalía de 

Castro. 10. Comprender e valorar os textos escritos de diversa tipoloxía dos ámbitos persoal, académico e 

social. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS : 1. Comprende un texto escrito. 2. Coñece as características propias 

do texto descritivo. 3. Identifica as distintas clases de descricións. 4. utiliza os marcadores do discurso ao 

redactar unha descrición. 5. Coñece as características do suxeito e do predicado. 6. Distingue a estrutura do 

sintagma nominal. 7. Emprega con corrección as regras ortográficas relativas ao uso do b e do v. 8. Coñece o 

teatro do Renacemento : os seus autores e as obras máis importantes. 9. Comprende e valora textos escritos 

de diversa tioloxía dos ámbitos persoal, académico e social. 10. Coñece e interpreta exemplos da literatura 

galega do século XIX. 11. Coñece e valora a obra poética de Rosalía de Castro. 12. Participa en forma activa nas 

actividades de grupo propostas. 13. Utiliza a lectura como fonte de disfrute, de coñecemento e de 

enriquecemento persoal. 14. Emprega diferentes fontes de información para ampliar coñecementos. 

TEMA 6 

DURACIÓN APROXIMADA :10 días. 

CONTIDOS : 1. Actividade económica : axentes económicos e recursos naturais. 2. Agricultura e gandeiría. 3. 

Pesca e acuicultura. 4. Fontes de enerxía non renovables e renovables. 5. A industria : tipos e factores de 

localización. 6. Rexións industriais : a industria en Europa e en España. 7. Sector terciario : comercio, 

transportes e turismo. 8. As telecomunicacións. 9. A globalización e as desigualdades. 10. O desenvolvemento 

sostible. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN : 1. Coñecer os distintos axentes económicos que interveñen nunha actividade 

económica. 2. Identificar as características básicas da agricultura, a gandeiría, a pesca e a acuicultura. 3. 

Coñecer e valorar as distintas fontes de enerxía. 4. Identificar os tipos de industria e os factores que inflúen na 

súa localización. 5. Ver en mapas as zonas industriais de Europa e España. 6. Coñecer as características básicas 

do sector terciario. 7. Entender a importancia das telecomunicacións. 8. Valorar a globalización e as súas 

consecuencias. 9. Coñecer as posibilidades do desnvolvemento sostible. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS : 1. Identifica os distintos axentes económicos que interveñen nunha 

actividade económica. 2. Coñece as características básicas da agricultura, gandeiría, pesca e acuicultura. 3. 

Coñece e valora as distintas fontes de enerxía. 4. Coñece e sinala os distintos tipos de industria e os factores 

que inflúen na súa localización. 5. Busca en mapas as zonas industriais  de Europa e España. 6. Sinala en mapas 

a importancia do transporte en España. 7. Sinala en mapas as zonas máis importantes do turismo en España. 8. 
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Coñece a importancia do comercio como actividade económica. 9. Valora a importancia das telecomunicacións. 

10. Entende o proceso de globalización e as súas consecuencias. 11. Coñece as posibilidades do 

desenvolvemento sostible. 

B.- AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS 

- DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre aspectos relevantes dos 

contidos, traballos sinxelos… 

- EXAMES 

Faranse dous exames. 

EXAMES : 

Haberá dous exames en cada materia : o primeiro será na metade do trimestre e o segundo no final. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO 

O profesor levará un control das tarefas diarias do alumnado. De non presentar estas ou presentalas 

cun desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a nota deste apartado se reduza ou 

desapareza. 

- NOTA DE COÑECEMENTOS 

Traballo diario: 30% 

Exames:             70% 

 -NOTA DE AVALIACIÓN: 

 Coñecementos: lectura dun libro obrigatorio: 20%. Caderno e actividades de aula: 10%. Exames 70%. Cada 

falta de ortografía restará 0,20 puntos, podendo descontar un máximo de ata 1,6 puntos. 

 

 RECUPERACIÓN 

 Mediante un exame. Data aproximada: comezo da seguinte avaliación. 

 

 CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, sempre que estas teñan unha puntuación igual ou maior ca 

cinco. Valorarase especialmente a evolución positiva do alumnado. Para aquel alumnado que teña cualificación 

negativa nalgunha avaliación haberá un exame final no que se incluirá a recuperación da terceira avaliación. 
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MATERIA :INGLES 

CURSO:   PMAR                                   AVALIACIÓN:                          ANO ACADÉMICO:17-18 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 3:  Win or lose    

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS  : Vocabulario relacionado cos deportes e verbos de accion , Cuantificadores 

,comparacion de adxectivos, too  enough, Requests audio, reading e writing relacionado co 

tema. 

 

TEMA 4 

 

 

 

 

2ª Aval. 

 

 

 

 

On the road 

DURACION APROXIMADA:20 dias 

CONTIDOS: Vocabulario relacionado coas viaxes, accidentes xeograficos, lectura dun blog e 

unha reseña cinematografica, pasado simple ,there was/were, relatos de viaxes, conectores de 

secuencia. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:Coñece e usa adecuadamente o vocabulario 

estudiado, usa correctamente as estructuras gramaticais en textos escritos ,comprende textos 

e pequenos dialogos en formato audio e reading,elabora pequenos textos escritos seguindo os 

modelos practicados, participa nas actividades de clase . 

 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis, exposicions  orais, mostrar interes e participar nas 

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusion dun libro de lectura adaptada e 

opcional a cada profesor. 

 EXAMES: Un maximo de dous por avaliación. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Xaneiro – principios de Febreiro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       



 4 

      Unidades dadas anteriormente mais o tema 3   

Listening 10% 

Reading 10% 

Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 20% 

Classroom work 10% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de Marzo 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Ata o tema 4 incluido 

Segun a mesma estructura do anterior 

. 

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:O alumno debe acadar un mínimo dun 30% en todos e cada un dos 

apartados. En caso de non superar unha avaliación poderá recuperala superando a seguinte dado a 

continuidade da materia. 

   

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  Sen exame  

   

  

    

 

        

    

   

 

 


