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MATEMÁTICAS II 

 
MATERIA : MATEMÁTICAS  II 
 
CURSO: 2º BACH                             AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, 
relacións entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 
B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos con 
linguaxe apropiada 
B1-4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
B1-4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 
B1-10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

 
 
TEMA 1: Matrices 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 CONTIDOS :  

F Matrices. Tipos de matrices. 
F Matriz trasposta. 
F Operacións con matrices. 
F Rango dunha matriz. Método de Gauss. 
F Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 
F Ecuacións e sistemas matriciais. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e 
interpretar datos e relacións na resolución de problemas diversos. 
B2-1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos, 
tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 
B2-1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 
B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 
B2-2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss. 
B2-2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 
B2-2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer os distintos tipos de matrices e os seus elementos. Realizar operacións con 
matrices. Achar  o rango e a inversa dunha matriz. Resolver ecuacións e sistemas 
matriciais. Resolver problemas relacionados cos conceptos anteriores 

TEMA 2: Determinantes 
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TEMA 4: Vectores no espazo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 CONTIDOS  

F Determinantes. 
F Propiedades dos determinantes. 
F Menor complementario e adxunto. 
F Desenvolvemento dun determinante polos seus adxuntos. 
F Cálculo do rango dunha matriz utilizando determinantes 
F Cálculo da inversa dunha matriz utilizando determinantes 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 
B2-2.1. Acha o valor do determinante dunha matriz cadrada. Determina o rango dunha matriz, 
ata orde 4, mediante determinantes. 
B2-2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 
B2-2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Achar o determinante dunha matriz. Aplicar as propiedades dos determinantes. Calcular o 
rango dunha matriz. Determinar se unha matriz ten inversa e calculala. Resolver ecuacións 
matriciais  

TEMA 3: Sistemas de ecuacións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS  

F Sistemas de ecuacións lineais. 

F Expresión matricial dun sistema de ecuacións. 

F Método de Gauss. 

F Teorema de Rouché-Fröbenius. 

F Regra de Cramer. 

F Sistemas homoxéneos  

 Sistemas de ecuacións con parámetros 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 
B2-2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 
B2-2.4. Discute e resolve sistemas de ecuación. Formula alxebricamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, 
resólveo nos casos en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao para 
resolver problemas. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Relacionar un sistema e unha ecuación matricial. Resolver sistemas, con ou sen 
parámetro, empregando o método de Gauss. Discutir sistemas mediante o teorema de 
Rouche-Frobenius. Resolver sistemas empregando a Regra de Cramer. Resolver 
problemas mediante os conceptos anteriores 
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 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS  : 

 F Vectores no espazo. 
F Combinación lineal de vectores. 
F Coordenadas dun vector no espazo. 
F Operacións en coordenadas. 
F Aplicacións dos vectores. 
F Produto escalar. 
F Aplicacións do Produto escalar 
F Produto vectorial 
F Aplicacións do Produto vectorial 
F Produto mixto 
F Aplicacións do Produto  mixto 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4-1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
B4-1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando 
correctamente os conceptos de base e de dependencia e independencia 
lineal, e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, 
utilizando a interpretación xeométrica das operacións con vectores para 
resolver problemas xeométricos 

B4-3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, 
áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado 
xeométrico. 

B4-3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o 
significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
B4-3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado 
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os 
produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución 
de problemas xeométricos. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Realizar operacións con vectores, empregando as súas coordenadas. Achar o produto 
escalar, vectorial e mixto de vectores. Coñecer e aplicar a súas propiedades. Aplicar a 
problemas xeométricos os conceptos anteriores  

 

 

 
TEMA 5: Rectas e planos no espazo 
 DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Vectores no espazo. 
F Combinación lineal de vectores. 
F Coordenadas dun vector no espazo. 
F Operacións en coordenadas. 
F Aplicacións dos vectores. 
F Produto escalar. 
F Aplicacións do Produto escalar 
F Produto vectorial 
F Aplicacións do Produto vectorial 
F Produto mixto 
F Aplicacións do Produto  mixto 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
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 B4-1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
B4-1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente 
os conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e 
manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a 
interpretación xeométrica das operacións con vectores para resolver 
problemas xeométricos 

B4-3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, 
áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado 
xeométrico. 

B4-3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
B4-3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado 
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos 
escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas 
xeométricos. 

 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Achar a ecuación dunha recta ou un plano. Determinar se varios puntos están aliñados ou son 
coplanarios. Achar un vector perpendicular a un plano. Determinar a posición relativa de 
rectas, planos, recta e plano, e os puntos de corte. Achar a ecuación dun feixe de planos. 
Aplicar os conceptos anteriores a problemas 

 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  14-18 Outubro  
     Exame 2:  19- 26 Novembro 
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 

ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 
Global 

Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 2 ó 10 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con 
ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 
 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no período da avaliación  calculada 
como media dos exames feitos no período da avaliación 

 
 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 
AVALIACIÓN FINAL: 
A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada como 
media dos exames feitos durante todo o curso.  
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MATEMÁTICAS APLICADAS AS CC SS II 

 

CURSO: 2º BACH                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 0: CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os 
datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
B1-3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
C1-6.6. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa linguaxe 
apropiada 
B1-9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da 
frustración, autoanálise continuo, etc.). 

 
TEMA 1: Matrices 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Matrices. Tipos de matrices. 
F Matriz trasposta. 
F Operacións con matrices. 
F Rango dunha matriz. Método de Gauss. 
F Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información. 
B2-1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder 
resolver problemas con maior eficacia. 
B2-1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para 
representar sistemas de ecuacións lineais. 
B2-1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Aplicar a linguaxe matricial  a  problemas en contextos reais. Operar con matrices. Achar o 
rango dunha matriz polo método de Gauss. Achar a inversa dunha matriz 2x2 polo método 
de Gauss 

 
TEMA 2: Determinantes 
 DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Determinantes. 
F Propiedades dos determinantes. 
F Menor complementario e adxunto. 
F Desenvolvemento dun determinante polos seus adxuntos. 
F Cálculo do rango dunha matriz  utilizando determinantes 
F Cálculo da inversa dunha matriz utilizando determinantes 
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F Ecuacións matriciais. 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información. 
B2-1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para 
representar sistemas de ecuacións lineais. 
B2-1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 
B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e 
programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 
obtidas. 
B2-2.1 Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o 
sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Calcular  determinantes de 2º e 3º orde. Calcular o rango dunha matriz por menores. Achar a 
inversa dunha matriz por menores. Resolver ecuacións matriciais 

 
TEMA 3: Sistemas de ecuacións 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS :  

F Sistemas de ecuacións lineais 
F Expresión matricial dun sistema de ecuacións. 
F Método de Gauss. 
F Teorema de Rouché-Fröbenius. 
F Regra de Cramer. 
F Sistemas homoxéneos  
F Resolución de problemas con sistemas  

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2-1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información. 
B2-1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 
B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións 
e programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das 
solucións obtidas. 
B2-2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o 
sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer a clasificación dos  sistemas. Aplicar o Th de Rouché-Fröbenius para clasificar un 
sistema. Resolver sistemas pola regra de Cramer. Resolver sistemas polo método de Gauss. 
Discutir sistemas dependendo dun parámetro. Resolver problemas con sistemas 

TEMA 4: Programación lineal 
 DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
 CONTIDOS :   
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B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  14-18 Outubro  
     Exame 2:  19- 26 Novembro 
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 

e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 
Global 

Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 2 ó 10 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 
e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 
 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no período da avaliación  calculada como 
media dos exames feitos no período da avaliación 

 
 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 
AVALIACIÓN FINAL: 
A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada como media 
dos exames feitos durante todo o curso.  

F Inecuacións. 
F Inecuacións lineais con dúas incógnitas. 
F Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas. 
F Programación lineal. 
F Rexión factible 
F Métodos de resolución  
F Tipos de solucións dun problema de programación lineal. 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións 
e programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das 
solucións obtidas. 
B2-2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o 
sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 
B2-2.2.  Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver 
problemas de optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta 
os resultados obtidos no contexto do problema. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Resolver un sistema de inecuacións lineais con dúas incógnitas. Plantexar e resolver gráficamente 
problemas de programación lineal 
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MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 
MATERIA : MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
 
CURSO: 2º BACH                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: PROBABILIDADE CONDICIONADA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Experimentos compostos 
F Sucesos dependentes e independentes. Regra do produto 
F Teorema das probabilidades totais 
F Regra de Bayes 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3-1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos. 
B3-1.1.  Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de 

probabilidades de sucesos. 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Construír árbores de probabilidade e táboas de continxencia para experimentos compostos. 
Calcular probabilidade mediante o teorema das probabilidades totais. Calcular probabilidade 
mediante a regra de Bayes 

 
TEMA 2: DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS  :  

F Variables aleatorias.Tipos 
F Parámetros estocásticos 
F Unha variable discreta : a binomial. Cálculo de probabilidades 
F Unha variable continua : a normal . Cálculo de probabilidades 
F Aproximación da binomial mediante a normal 
F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de probabilidades) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B1-1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros, asignando a 
probabilidade aos sucesos correspondentes e tomando decisións ante situacións que se 
axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da asignación de 
probabilidades aos sucesos correspondentes. 
B1-1.1.  Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse 
mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes 
táboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis 
conveniente. 

 

 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Calcular probabilidades nunha distribución binomial. Calcular probabilidades nunha 
distribución normal. Aproximar a binomial mediante a normal 

 
TEMA 3: DISTRIBUCIÓNS MOSTRAIS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 2 sesións 
 CONTIDOS :  

F Poboación e mostra 
F Mostraxe 
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F Parámetros e estatísticos 
F Distribución das medias mostrais. Teorema central do límite 
F Distribución da proporción  

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B1-2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, 
selección da mostra e estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas 
características da poboación estudada para inferir conclusións, asignándolles unha 
confianza medible. 
B1-2.1.  Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 
B1-2.2.  Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha 

poboación e extrae conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. 
 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Calcular probabilidades da media mostral e da proporción 

 

 
B.-AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Outros. 

INSTRUMENTOS PARA  A AVALIACIÓN 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos: 

Cada dúas semanas aproximadamente farase unha proba ou un cuestionario  ou unha 
tarefa (dependendo da natureza da materia impartida neses días)  

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN PARCIAL 
 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no período da avaliación  calculada como 
media das notas obtidas  no período da avaliación 

TEMA 4: ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS :    

F Estimación puntual 
F Estimación por intervalos 
F Intervalo de confianza para a media 
F Intervalo de confianza para a proporción. 
F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de probabilidades) 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2-1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro 
prefixados. 
B2-1.1.  Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos 

de confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das 
distribucións mostrais correspondentes. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Achar intervalo de confianza para a media e a proporción. Achar o tamaño mínimo da mostra 
para obter unha estimación cun erro predeterminado. Achar o nivel de confianza dunha 
estimación 
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 RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 
AVALIACIÓN FINAL: 
A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada como media 
das notas obtidas  no período da avaliación   
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LINGUA GALEGA E LITERATURA II 

 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2 º BAC 

 CURSO: 2 º BAC                                  AVALIACIÓN: 1ª                       ANO ACADÉMICO: 19-20 

A.-PROGRAMA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE XERAIS-BÁSICOS    

Bloque 1. Comunicación oral. Falar e escoitar  Obxectivos: Adquirir habilidades para comunicar 

con precisión as ideas propias. Realizar discursos elaborados e adecuados á situación 

comunicativa. Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. Contidos: 

Comprensión, interpretación e valoración de textos. Produción de discursos orais. Exposición oral. 

Participación activa e argumentada en debates. Participación nas producións orais cunha fonética 

e prosodia correcta, valoración desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos) 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  Obxectivos: Aplicar estratexias de lectura para 

achegarse a textos con diferentes graos de complexidade. Entender textos de diversos xéneros. 

Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos.Desenvolver o pensamento crítico e creativo. 

Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, revisión e 

redacción. Escribir textos coherentes e adecuados. Contidos: Comprensión e produción de textos 

propios. Produción de traballos educativos individuais e en grupo. Busca e selección de 

información. 

TEMA 1:  

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  A fonética e a fonoloxía. Descrición de fonemas. Ditongos e tritongos. A 

acentuación. A entoación. 

Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 1. O artigo. 2. O nome:Caracterización. 

Xénero e número. A gradación do adxectivo  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua galega 

e recoñecer a importancia e o valor das normas fonéticas como medio para facilitar a 

comunicación eficaz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas 

vocálicos e consonánticos da lingua galega. GB3.1.2. Valora as normas fonéticas 

como medio para facilitar a comunicación eficaz. 

TEMA 2:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : Historia da lingua: séculos XX e XXI :O galego no primeiro terzo do s. XX  

Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 2. O nome:Caracterización. Xénero e 

número.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B4.3. Distinguir as características lingüísticas 
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fundamentais do galego moderno desde 1916 ata 1978, describir o seu contexto e 

identificalo en textos. B4.7. Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen 

as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais características 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB4.3.1. Distingue as características 

lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata 1978). LGB4.3.2. 

Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 1916 ata 1978), 

así como a súa situación sociolingüística  LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas 

que podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista 

sociolingüístico.LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no 

desenvolvemento posterior da lingua. LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 

1916 ata 1978) en documentos non literarios e literarios. LGB4.5.1. Elabora unha 

descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua 

galega e as súas principais características 

TEMA 3:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

  CONTIDOS  : Do Posrexurdimento á Guerra Civil: poesía Contexto histórico e cultural 

.Ramón Cabanillas. Noriega Varela .As vangardas 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega 

de 1916 a 1936: – Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. – Prosa: 

autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.– 

Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. B5.2. Ler e comentar 

textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936, identificar as súas 

características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto socio histórico e 

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía 

galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.  LGB5.1.2. 

Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das 

Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. LGB5.1.3. 

Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: Autores/as das 

Irmandades,Vangardas e Grupo Nós. LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos 

da poesía galega de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 

ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. - 

 

TEMA 4:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  : A norma estándar A construción da variedade estándar As interferencias 
lingüísticas e as desviacións da norma 

Repaso dos contidos gramaticais de 1ºBac. : 3. A gradación do adxectivo 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTANDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B4.2. Describir e interpretar o proceso de construción 

da variante estándar da lingua galega, recoñecer as interferencias lingüísticas no 

galego con especial atención aos castelanismos e desenvolver un discurso propio libre 

destes elementos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de 

construción da variante estándar da lingua galega. LGB4.2.2. Recoñece as 

interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos castelanismos e 

desenvolve un discurso propio libre destes elementos. 

TEMA 5:       

 DURACIÓN APROXIMADA: 2 semanas 

 CONTIDOS  Do Posrexurdimento á Guerra Civil: prosa A narrativa na época Nós O 

teatro na época Nós O ensaio na época Nós 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ESPECÍFICOS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: : B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura 

galega de 1916 a 1936: – Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. – 

Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as 

autores/as.– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. . B5.2. Ler 

e comentar textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936, identificar as 

súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto socio 

histórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía 

galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. LGB5.1.2. 

Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das 

Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. LGB5.1.3. 

Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: Autores/as das 

Irmandades,Vangardas e Grupo Nós. LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos 

da prosa galega de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 

ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. LGB5.2.3. Le e 

comenta textos representativos do teatro galego de 1916 a 1936, caracterízaos 

formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistóricoe 

sociolingüístico. 

 
 
B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Faranse recollidas periódicas de comentarios de texto, e de redaccións que teñan 

como tema contidos teóricos e prácticos presentes no DCB relativos ao Bloque 2. 

Tales probas non impiden a realización puntual de controis na aula sobre algún 

aspecto do temario que o profesor considere oportuno, así como probas orais 

relativas ao Bloque 1.Suporá un 10% da nota trimestral 
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 EXAMES: 

  EXAME 1  :         

   DATA APROXIMADA: Do 13 ao 22 de Novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

       Temas 1 -2 - 3 - 4 - 5  A estrutura pode seguir o modelo das ABAU. Por 

razóns de tempo, os exames poden ver alterada esta estrutura ( incluíndo ou 

non comentarios críticos, por exemplo) . En calquera caso, o profesor 

anunciará os cambios ou alteracións coa suficiente antelación á data dos 

exames.Supón o 90% da nota trimestral.   

  EXAME 2:        

   DATA APROXIMADA:  

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo 

diario:    

10 %      

  Exame…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: 90%  (9 puntos) do exame  

10% (1punto)  para chamadas de clase, traballos recollidos, 

control oral , actitude, etc.  

RECUPERACIÓN: Cada profesor decidirá o sistema de recuperación. Poderase facer un 
exame despois da avaliación ou ben recuperar de maneira global as partes pendentes a final de 
curso. 
 

NOTA FINAL:   

 

Media das cualificacións parciais, tendo en conta as notas das recuperacións. 

Serán propostos para obter a mención de matrícula de honra todos os 

alumnos que teñan 9 ou máis de 9 na avaliación ordinaria. Os equipos 

docentes de 2º BAC decidirán a que alumnos se lles concede tendo en conta 

os criterios previamente acordados e establecidos no Proxecto Educativo de 

Centro.  
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HISTORIA DE ESPAÑA 

 
 MATERIA : HISTORIA DE ESPAÑA 
 

CURSO: 2º BACHARELATO                        AVALIACIÓN: 1ª          ANO ACADÉMICO: 2019- 2020 

DIÚRNO E NOCTURNO 

A. PROGRAMA 

TEMA 1: Da prehistoria ao final do reino visigodo 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións. 

 CONTIDOS  : A prehistoria da península ibérica. Os pobos prerromanos. a Hispania romana. 

O reino visigodo. As raíces históricas de Galicia. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Comentar e interpretar fontes históricas (primarias) e historiográficas (secundarias), 

relacionando a súa información cos coñecementos previos. 

- Recoñecer a utilidade das fontes para o historiador e a súa fiabilidade. 

- Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da península dende a 

prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, identificando as súas causas e 

consecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Responde as cuestións plantexadas a partires das fontes primarias e secundarias. 

-Distingue o carácter das fontes históricas como información e como proba. 

- Explica as diferenzas entre  la economía e a organización social do Paleolítico e o Neolítico e 

as causas do cambio. 

- Explica o diferente desenvolvemento das zoas celtas e iberas nas vésperas da conquista 

romana  en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, Tartessos, e os colonizadores 

fenicios e gregos. 

- Define romanización e os medios empregados para levalo a cabo. 

- Resume  as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzaron tanto poder 

a igrexa e a nobreza. 

 

TEMA 2: A España medieval 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións. 

 CONTIDOS: Conquista e evolución .O estado califal. A economía e a sociedade andalusí. A 

cultura andalusí. Os reinos cristiáns. A organización  política dos reinos cristiáns. A sociedade 

e a economía dos reinos cristiáns. A crise baixomedieval. A evolución política na Baixa Idade 
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Media. A cultura hispano-cristia. Galicia na Idade Media. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar a evolución dos territorios musulmáns na península, as súas etapas políticas e os 

cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 

- Explicar a evolución e configuración dos reinos cristiáns, relacionándoas coa Reconquista e o 

concepto patrimonial da monarquía.  

- Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos reinos cristiáns durante toda a 

Idade Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar os seus factores e as súas 

características. 

- Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e describir o réxime señorial e as 

características da sociedade estamental. 

-  Describir as relacións culturais de cristiáns, musulmáns e xudeus, e especificar as súas 

colaboracións e as influencias mutuas. 

- Describir as relacións culturais de cristiáns, musulmáns e xudeus, e especificar as súas 

colaboracións e as influencias mutuas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica as causas da invasión musulmán e a rápida ocupación da península. 

- Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos reinos cristiáns durante toda a 

Idade Media. 

- Resume os cambios políticos, económicos , sociais e culturais introducidos en al-Andalus. 

-Describe as grandes etapas e as causas que levan ao mapa político da península ao final da 

Idade Media. 

- Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións. 

- Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o reino de Navarra ao 

remate da Idade Media. 

- Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboación, así como 

as súas causas e as súas consecuencias. 

- Describe  as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns durante a Idade 

Media. 

- Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental no ámbito 

cristián. 

 

 

 

TEMA 3: A monarquía hispánica: a época dos Reis Católicos e dos Austrias. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 

 CONTIDOS  :  

- A creación da monarquía hispánica: os Reis Católicos. Os Austrias. O imperio ultramarino 

español. Economía e a sociedade. A cultura española do Século de Ouro. Galicia no tempo 
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dos Austrias. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Analizar o reinado dos Reis Católicos coma unha etapa de transición entre a Idade Media e 

a Idade Moderna, identificando as pervivencias medievais e os feitos que abren o camiño a 

modernidade. 

- Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o século XVI, 

diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II. 

- Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no século 

XVII, relacionando  os problemas internos , exteriores,crises económica e demográfica. 

- Recoñecer as grandes achegas culturais e artísticas do Século de Ouro español, extraendo 

información de interese en fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, internet, etc.). 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Define o concepto de " unión dinásticas" aplicado a Castela e Aragón cos Reis Católicos e 

describe as características do novo Estado. 

-Explica as causas e consecuencias dos feitos de 1492. 

- Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que perseguían. 

- Compara os imperios territoriais de Carlos I e Felipe II e explica os diferentes problemas 

que acarrearon. 

- Analiza a política americana no século XVI e as súas consecuencias para España, Europa 

e a poboación americana. 

- Describe a política de valimentos e a súa influencia  na crise da monarquía. 

- Explica as causas principais da crise demográfica e económica do século XVII e as 

consecuencias. 

TEMA 4: O século XVIII: reformismo borbónico e Ilustración. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 

 CONTIDOS  :  

O cambio dinástico e a guerra de sucesión. O absolutismo borbónico. A política exterior. 

Despotismo Ilustrado e reformismo. Economía e sociedade no século XVIII. 
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Analizar a guerra de sucesión coas consecuencias na política exterior e a nova orde 

internacional. 

- Describir as características do novo modelo de Estado coas reformas borbónicas. 

- Comentar a situación da economía cos cambios introducidos pola nova política económica. 

- Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando as súas vías de 

difusión. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos en 

conflito. 

- .Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

- Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o papel de 

España nela. 

- Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na configuración do novo 

Estado borbónico. 

- Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias e dos Borbóns. 

- Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para sanear a 

Facenda Real. 

- Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas. 

- Explica a política ,agrícola e industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao 

comercio con América. 

- Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo ilustrado. 

TEMA 5: O século XIX: A crise do Antigo Réxime e a revolución liberal. 

DURACIÓN APROXIMADA:  6 días 

CONTIDOS  : 

A crise da monarquía e a guerra da independencia. As Cortes de Cádiz. O sexenio 

absolutista. O trienio liberal. A década ominosa. A independencia das colonias americanas. 

A crise do Antigo Réxime en Galicia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Comentar e interpretar fontes primarias e secundarias, relacionando a sua información cos 

coñecementos previos. 

- Analizar as relacións entre España e Francia dende a revolución francesa ata a guerra da 

independencia e as súas repercusións en España. 

- Comentar a labor lexisladora das cortes de Cádiz, relacionándoa co liberalismo. 

- Describir as fases do reinado de Fernando VII, explicando os principais feitos de cada 
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unha. 

- Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferenciando as súas 

causas e as súas fases, así como as repercusións económicas para España. 

-  Relacionar as pinturas e os gravados de Goya cos acontecementos deste período, e 

identificar nelas o reflexo da situación e os feitos contemporáneos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

-Responde as cuestións plantexadas polas fontes. 

- Resume os cambios que experimentaron as relacións entre España e Francia desde a 

revolución francesa ata a guerra da independencia. 

- Describe a guerra da independencia, as suas causas, os bandos e o desenvolvemento. 

- Compara as Cortes de Cádiz coas Cortes estamentais do Antigo Réxime. 

- Comenta as características fundamentais da Constitución de 1812. 

- Detalla as fases do conflicto entre liberais e absolutistas durante o reinado de Fernando VII. 

- Define o carlismo e resume a sua orixe e os apoios con que contaba o inicio. 

- Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das colonias 

americanas. 

- Especifica as repercusións económicas para España da independencia das colonias 

americanas. 

- . Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora unha breve 

exposición sobre a súa visión da guerra. 

B. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Materiais escritos:  Libro de texto: Historia de España. Editorial Santillana. 

 Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, 

planos, fotografías, esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 

Material audiovisual: Proxección e comentario de diversas obras cinematográficas: vídeos,, 

transparencias didácticas e diapositivas, documentais e/ou filmes sobre determinados 

períodos históricos ou temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados 

aspectos do currículo. 

 Informáticos: webs de contido, histórico,xeográfico e cultural.  

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio 

local ou levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

 C. AVALIACIÓN: 

A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino 

aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno. 

1.-  As probas escritas: EXAMES.  

Serán dúas por avaliación. Despois de cada avaliación haberá un exame de recuperación da 
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materia vista.  

Modelo de exame: tipo selectividade. En 2º Bacharelato o programa está diseñado pola 

universidade. En Galicia a CIUG marca a programación da materia. Para este curso 

marcamos desde a Prehistoria ata o século XX. 

 -  Estrutura das probas escritas: Segundo o modelo da proba de selectividade: palabras 

de vocabulario (2 puntos), unha pregunta a desenvolver do temario (3 puntos) e unha 

composición histórica (5 puntos). 

Na cualificación das probas escritas valoraranse positivamente os seguintes conceptos: 

Calidade expositiva, presentación formal e corrección ortográfica, orde cronolóxica na 

exposición, capacidade de síntese, utilización correcta dos conceptos e vocabulario 

empregados, Capacidade de definición, de argumentación e de razoamento. 

2.- Elaboración de traballos e actividades: elaborados polo alumnado, tanto na aula como 

na casa. 

- Criterios de cualificación: 

* PROBAS ESCRITAS, ata un 90%. Valorase a presentación e a ausencia de faltas de 

ortografía. A mala presentación e faltas pode supoñer ata 1 punto de desconto na nota final. 

 *TRABALLO:  Ata un 10%... O traballo diario na clase e na casa (realización de 

actividades). 

Actitude: A asistencia continuada, atención e participación nas clases. A elaboración de 

exercicios, monografías, traballos, comentarios, etc. 

Observación periódica do caderno. 

Os  resultados destas actividades se sumarán á media acadada nos dous parciais. 

Exame 1: data aproximada:  25 outubro – 31 outubro. Contidos  e  estrutura: temas 1 – 2 e 3. 

 Exame 2: data aproximada: 18 - 25 novembro. Contidos  e estrutura: temas 4 – 5.  

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia xustificadas e sen xustificar, se a 

falta se producira na data de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou 

recuperación, este alumno soamente poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un 

xustificante da súa familia por causa de consideración grave. 

 D.- RECUPERACIÓN: Un exame despois da avaliación. Será similar o xa indicado. A nota  

fará media coas outras avaliacións. Tomarase a nota mais alta ( a da avaliación ou a da 

recuperación) para facer dita media.  

E.- AVALIACIÓN FINAL: 

A efectos de realizar a media do curso será a media das tres avaliacións. A nota final terá 

que ser igual ou maior que a nota da terceira avaliación. 

 

 

 

F.- ORGANIZACÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Na materia pendente de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º Bac. o alumnado terá 1 

hora de clase semanal en horario de tarde.  
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En cada avaliación realizarase unha proba escrita  correspondente á materia  que o profesor 

/a determine para cada avaliación.  

O exame puntuará o 60% da nota. A asistencia a clase e a realización do traballo proposto 

polo profesor/a contará 0 40%. 

No caso de non presentarse á proba o alumno/a terá a obriga de facer a proba final de maio 

con toda a materia. 

Realizarase unha proba final con toda a materia pendente nas datas acordadas polo centro . 

A calificación final será a acadada en dita proba. 

H.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos 

alumnos que non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a 

súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, 

volvendo a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando 

explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 

comentarios persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área 

impártese en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. 

As exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes 

alumnos. 

I. - ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

Educación cívica-constitucional: Todos os temas teñen un enfoque interdisciplinar, cunha 

conciencia clara da labor educativa e concienciadora do ensino, como formador de cidadáns 

e seres humanos solidarios 

Comprensión lectora, expresión oral e escrita: Creación dun listado de bibliografía do que o 

alumno poderá facer uso para realizar lecturas complementarias durante o curso. 

Plantexamento de actividades de fomento de hábitos lectores.  

Comunicación audiovisual e TICs: As aulas contan con canóns e pizarras dixitais. Utilización 

de recursos TIC, de forma sistemática na aula. Así mesmo os alumnos teñen que realizar un 

traballo de exposición con soporte audiovisual. 

J.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación 

inicial que, con carácter informativo, faise aos alumnos de primeiro curso de Bacharelato. 

Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos 

previos e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, 
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comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do 

mesmo. 

Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios 

producidos ao longo dos séculos XIX e XX. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, 

volvendo a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando 

explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e 

probas. 

Revisión periódica dos exercicios propostos.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os 

contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso 

de aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 

comentarios persoais e individuais. 
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HISTORIA DA ARTE 
 

MATERIA: HISTORIA DA ARTE   

CURSO: 2º BACH            1ª   AVALIACIÓN:               ANO ACADÉMICO: 2019-2020  

 DIÚRNO E NOCTURNO 

A. PROGRAMA  

TEMA 1:  

INTRODUCCIÓN: -Metodoloxía do comentario das obras de arte. A linguaxe artística. -Prehistoria, 

Exipto e Mesopotamia   

DURACIÓN APROXIMADA:4 sesións   

CONTIDOS CIENTÍFICOS: Aproximación á historia da arte e ás linguaxes artísticas. -Os inicios da 

arte. -O legado da prehistoria: a pintura rupestre, a arquitectura megalítica. -Achegas artísticas de 

Exipto e Mesopotamia: arquitectura e plástica.   

 MÍNIMOS ESIXIBLES- Valorar a arte coma expresión humana no tempo e no espazo. -Recoñecer e 

utilizar a linguaxe das artes visuais e a súa terminoloxía. -Dominar a metodoloxía da percepción e 

análise da obra de arte. - Sensibilizarse coa pervivencia e conservación do patrimonio artístico.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: Explica as características esenciais da arte prehistórica, 

mesopotámica e exipcia. Analiza dende o punto de vista formal e de estilo as obras de arquitectura, 

escultura e pintura    

TEMA 2: O  templo e as ordes gregas   

DURACIÓN APROXIMADA: 5 sesións   

CONTIDOS CIENTÍFICOS : 1 Etapas da historia antiga de Grecia, organización política e relixión. 

2.Características da arquitectura grega. Os ordes. 3. O templo: planta e alzado. 4.A Acrópole de 

Atenas: Propíleos, Partenón, Templo de Niké Áptera, O Erecteión.   

 MÍNIMOS ESIXIBLES: 1. Comprender as características e as peculiaridades da historia de Grecia. 2. 

Identificar os ordes. 3. Saber explicar e recoñecer os principais monumentos da Ácrópole.  4.Saber 

analizar a planta e o alzado dun templo. 5.Saber utilizar e explicar correctamente o vocabulario 

artístico   

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE:  Explica as características esenciais da arte grega e a súa 

evolución no tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas  Define o concepto de orde 

arquitectónica e compara as tres ordes da arquitectura grega. .  Describe os tipos de templo grego, 

con referencia ás características arquitectónicas e a decoración escultórica. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras arquitectónicas gregas: Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, 

templo de Atenea Niké e teatro de Epidauro.  Describe as características do teatro grego e a función 

das súas partes. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a consideración social 

da arte e dos/das artistas.      

TEMA 3: A escultura grega.   

 DURACIÓN APROXIMADA:4  sesións   
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CONTIDOS CIENTÍFICOS : 1.Importancia da escultura en Grecia, características, tipos, materiais e 

técnicas. 2. Kuroi y Korai. 3.Grandes escultores da época clasica: Mirón, Policleto, Fidias, Praxiteles, 

Lisipo e Scopas.  

   

 MÍNIMOS ESIXIBLES: 1. Comprender as principais características da escultura grega, diferenciando 

os aspectos formais das distintas etapas.2. Saber explicar a iconografía das obras máis importantes. 

3.Recoñecer un Koros, O Discóbolo,  Doríforo, as esculturas do Partenón,  Hermes de Olimpia,  Venus 

de Gnido,  Apoxiomenos e unha Ménade de Scopas, Vitoria de Samotracia, Venus de Milo e altar de 

Pérgamo. 4.Utilizar un método de análise da obra de arte que teña en conta tódolos elementos que a 

conforman: estéticos, de contexto histórico e do artista. 5 Recoñecer as obras de arte arriba sinaladas 

situándoas no  tempo e no  espazo e destacando os trazos estilísticos que permiten a sua 

clasificación.   

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: Explica a evolución da figura humana masculina na escultura 

grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" (Lisipo) Especifica 

quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a consideración social da arte e dos/das artistas. 

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, 

Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa do Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno 

(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de Zeus en 

Pérgamo (detalle de Atenea e Gea).   

TEMA 4: Arquitectura e escultura romana    

 DURACIÓN APROXIMADA: 5 sesións   

CONTIDOS CIENTÍFICOS : 1. Contexto histórico da Roma antiga. 2. Peculiaridades da arte romana. 

Materiais e características 3. A cidade: importancia e  desenrolo urbanístico. 4. Tipoloxía e función dos 

edificios públicos.5.Características da escultura romana e as súas innovacións.6.Os mosaicos e a 

pintura   

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

1.Comprender a importancia da cidade  e da forma de vida romana no  desenvolvemento da arte. 

2.Comprender as plantas e  alzados analizando os seus elementos e as técnicas constructivas  3. 

Recoñecer O Panteón de Roma, Coliseo,  Arco de Triunfo de Tito,  Acueduto de Segovia e  o teatro de 

Mérida. 4. Explicar tódolos termos artísticos novos. 5..Dominar o vocabulario artístico. 6. Saber facer o 

análise formal. 7. Recoñecer a función dos edificios. 8..Importancia do retrato e relevo en Roma.9. 

Características da pintura e do mosaico.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: Explica as características esenciais da arte romana e a súa 

evolución no tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. Especifica as achegas da 

arquitectura romana en relación coa grega. Describe as características e funcións dos principais tipos 

de edificio romanos. Compara o templo e o teatro romanos cos respectivos gregos. Explica os trazos 

principais da cidade romana a partir de fontes históricas ou historiográficas. Especifica quen eran 

os/as principais clientes da arte romana, e a consideración social da arte e dos/das artistas. Identifica, 

analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de 

Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, basílica de Maxencio e Constantino en Roma, ponte de 

Alcántara, acueduto de Segovia, arco de Tito en Roma e columna de Traxano en Roma. Confecciona 

un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da arte antiga que se conservan en 

Galicia. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, 

estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados co candelabro e 

outros obxectos do Templo de Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. Realiza un traballo de 
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investigación sobre Fidias.  Realiza un traballo de investigación sobre o debate acerca da autoría 

grega ou romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os seus fillos".  

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da arte antiga que se 

conservan en Galicia.   

TEMA 5: Arte Paleocristiá e  Bizantina.  

DURACIÓN APROXIMADA: 2 sesións   

CONTIDOS CIENTÍFICOS : .Contexto histórico. 2.A basílica paleocristiá. 3. Principais tipoloxías das 

igrexas bizantinas. O mosaico. 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  1.Saber explicar a basílica paleocristián no  contexto espazo temporal do 

cristianismo primitivo. 2.Comprender a importancia do poder do emperador e da  igrexa na  realización 

de Santa Sofía. 3. Aprender a técnica do mosaico. 4.Recoñecer S. Sofía e os mosaicos de S. Vital. 

5.Saber analizar os distintos tipos de plantas. 6. Describir  as partes dos edificios e os  seus elementos 

7.Vocabulario: trépano, tesela, iconostase... 8. Explicar iconografía e aspectos formais dos mosaicos 

de S. Vital.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa 

evolución no tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. Describe a orixe, a características 

e a función da basílica paleocristiá. Describe as características e función dos baptisterios, mausoleos e 

"martiria" paleocristiáns, e as súas partes. Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte 

paleocristiá, con especial referencia á iconografía. Explica as características esenciais da arte 

bizantina a partir de fontes históricas ou historiográficas.  Explica a arquitectura bizantina a través da 

igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. Describe as características do mosaico bizantino e dos 

temas iconográficos do Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, así como a súa influencia na arte occidental. 

Identifica, analiza e comenta o mosaico do Cortexo da emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. 

CONTIDOS CIENTÍFICOS : .Contexto histórico. 2.A basílica paleocristiá. 3. Principais tipoloxías das 

igrexas bizantinas. O mosaico.                             

TEMA 6:   Arte Prerrománica española :Visigodo, Asturiano e do século X.   

DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións  

CONTIDOS CIENTÍFICOS: 1. Contexto histórico do prerrománico español. 2. Principais construccións 

da  arte visigoda, asturiana  e mozárabe.  

MÍNIMOS ESIXIBLES: 1. Saber analizar o contexto histórico de cada estilo sen cometer erros 

históricos. 2.Saber describir e analizar os monumentos a estudar. 3 Describir as características dos 

relevos visigodos..  4.Diferenciar as obras dos tres estilos nos  principais elementos  de planta e 

alzado. 5. Vocabulario   

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE: Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas 

manifestacións en España e en Galicia. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes 

obras: San Pedro da Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada 

(León), Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense).        

TEMA 7:        

MÍNIMOS ESIXIBLES:  1.Saber explicar a basílica paleocristián no  contexto espacio temporal do 

cristianismo primitivo. 2.Comprender a importancia do poder do emperador e da  igrexa na  realización 

de Santa Sofía. 3. Aprender a técnica do mosaico. 4.Recoñecer S. Sofía e os mosaicos de S. Vital. 

5.Saber analizar os distintos tipos de plantas. 6. Describir  as partes dos edificios e os  seus elementos 
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7.Vocabulario: trépano, tesela, iconostase... 8. Explicar iconografía e aspectos formais dos mosaicos 

de S. Vital.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa 

evolución no tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. Describe a orixe, a características 

e a función da basílica paleocristiá. Describe as características e función dos baptisterios, mausoleos e 

"martiria" paleocristiáns, e as súas partes. Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte 

paleocristiá, con especial referencia á iconografía. Explica as características esenciais da arte 

bizantina a partir de fontes históricas ou historiográficas.  Explica a arquitectura bizantina a través da 

igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. Describe as características do mosaico bizantino e dos 

temas iconográficos do Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, así como a súa influencia na arte occidental. 

Identifica, analiza e comenta o mosaico do Cortexo da emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.     

Arte Prerrománica española :Visigodo, Asturiano e do século X.   

DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións  

CONTIDOS CIENTÍFICOS: 1. Contexto histórico do prerrománico español. 2. Principais construcións 

da  arte visigoda, asturiana  e mozárabe.  

MÍNIMOS ESIXIBLES: 1. Saber analizar o contexto histórico de cada estilo sen cometer erros 

históricos. 2.Saber describir e analizar os monumentos a estudar. 3 Describir as características dos 

relevos visigodos..  4.Diferenciar as obras dos tres estilos nos  principais elementos  de planta e 

alzado. 5. Vocabulario   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas 

manifestacións en España e en Galicia. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes 

obras: San Pedro da Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada 

(León), Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense).       

A creación dun estilo europeo: O Románico   

DURACIÓN APROXIMADA: 5 sesións  

CONTIDOS CIENTÍFICOS:   

 A arquitectura do  Camiño: A Catedral de Santiago. 2. A Portada románica: O conxunto de Platerías. 

3. O  Pórtico da Gloria e a obra do mestre Mateo.  

         

MÍNIMOS ESIXIBLES: 1. Saber explicar o contexto histórico europeo nas súas características 

políticas, sociais, económicas e relixiosas e a  sua influencia no  románico. 2. Analizar todo- los 

elementos de planta e alzado da igrexa de peregrinación. 3. Analizar comitentes e autores da catedral 

de Santiago e estudar a planta e o alzado. 4. Identificar os principais temas iconográficos das portadas 

e a  sua localización. Recoñecer as grandes características formais da escultura monumental. 5. Saber 

explicar a excepcional importancia do  Mestre Mateo. 6. Describir o Pórtico da Gloria resaltando as 

novidades formais e iconográficas e  a influencia exercida. 7. Recoñecer a arquitectura da catedral de 

Santiago, a fachada de Platerías  e o Pórtico da Gloria. San Isidoro de León: arquitectura, portadas e 

pinturas do Panteón.  8.Vocabulario. 9. Saber facer análise formal de toda-las partes da igrexa 

románica. 10. Explicar a iconografía e a simboloxía das obras.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: Describe as características xerais da arte románica a partir de 

fontes históricas ou historiográficas. Describe as características e as función das igrexas e dos 

mosteiros na arte románica. Explica as características da escultura e a pintura románicas, con especial 

referencia á iconografía. Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte románica. Identifica, 



29 
 

analiza e comenta as esculturas románicas do Xuízo Final no tímpano de Santa Fe de Conques 

(Francia).       

B.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Materiais escritos: Libro de texto: Historia da arte,  editorial Vicens Vives. Material elaborado polo/a 

profesor/a: documentos, esquemas, 

Material dixital: edición dixital  de Vicens - Vives 

Material gráfico: fotografías, esquemas. 

Material audiovisual: vídeos, transparencias didácticas e diapositivas, documentais. 

 Informáticos: webs de contido artístico. Entre outras utilizaremos estas direcións web: 

Blog de arte  da profesora Esperanza Estévez. E outros anotados pola profesora ao longo do curso. 

http://www.artehistoria.com. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

Biblioteca IES E. Blanco Amor. 

C.-AVALIACIÓN  INSTRUMENTOS:          

    A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino 

aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno. 

Realización de fichas de clasificación das obras. Realización de comentario de obra de arte. 

Realización de esquemas de temas o autores. A no realización das tarefas encomendadas se 

penalizará con ata 1 punto  menos. A práctica diaria garante a adquisición das habilidades 

imprescindibles da asignatura. Estes negativos poderanse recuperar  con traballos, comentarios de 

gráficos etc. En definitiva con un traballo que signifique actividade a maiores da dinámica diaria do 

grupo.      

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 1.- Proba escrita: EXAMES: Serán dous por avaliación. Despois de 

cada avaliación haberá un exame de recuperación da materia vista.  

Contidos  e estrutura: Axustarase o máis posible á   estrutura da proba de selectividade. Os exames 

seguen  o modelo da selectividade: a diferenza con esta radica en que non se da a posibilidade de 

elixir un bloque. Solo presentamos unha opción e esa é a que hai que contestar. 

-Dúas  imaxes a comentar;  con unha valoración total de 4 puntos cada unha. Repartidos da seguinte 

forma: 

1.-Identificación da obra, estilo, autor, cronoloxía: 1 punto. 

2. -Contexto histórico-artístico: 1 punto. 

Por contexto histórico –artístico enténdese que deberán dar unha panorámica histórica que xustifique 

e explique as características da obra e o movemento ó que pertence. Esa visión contextual require 

dunha redacción precisa onde deben ir conxuntados aspectos históricos con consecuencias artísticas 

e de pensamento intelectual, do momento en cuestión. Non pode converterse nun departamento 

estanco, desconexionado da arte, de acontecementos históricos. 

3.-Análise e comentario da obra: 2 puntos. Nesta parte requísese unha análise da obra, dunha forma 

profunda e non limitándose a ser unha descrición máis ou menos pormenorizada dunha imaxe. Nesta 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
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análise o alumno debe demostrar os seus coñecementos: da obra, do  estilo ó que pertence, autor e 

outras obras deste ou outros que incorporen aspectos interesantes o comentario. A nota do exercicio 

está en función da solvencia argumental, da aportación de datos contextualizados e da utilización do 

vocabulario artístico adecuado. No argumento ten que quedar claramente diferenciado a análise do 

comentario. Seguindo a metodoloxía expositiva explicada no primeiro tema. 

-Vocabulario: 2 puntos.  

4 conceptos a contestar. Cada  un ten un valor de 0,50 puntos. Se trata de definir de forma breve e 

completa un concepto artístico. A definición non debe incluír o concepto que se pregunta. Debe utilizar 

o vocabulario artístico axeitado. Non sobrepasar 6 liñas. 

 

2.- TRABALLO:  Traballos elaborados polo alumnado. Control do traballo diario: 

Realización de fichas de clasificación das obras. Realización de comentario de obra de arte. 

Realización de esquemas de temas o autores. A no realización das tarefas encomendadas se 

penalizará con ata 1 punto  menos. A práctica diaria garantiza a adquisición das habilidades 

imprescindibles da asignatura. Estes negativos poderanse recuperar  con traballos, comentarios de 

gráficos etc. En definitiva con un traballo que signifique actividade a maiores da dinámica diaria do 

grupo. -Observación periódica do caderno. 

-Actividades realizadas na clase ou na casa, exercicios, resumes, esquemas e mapas conceptuais 

Criterios de cualificación:   

EXAME: Ata o 80%  Os criterios de cualificación que se terán en conta, tanto nas avaliacións como na 

nota final da materia, serán os seguintes: calidade expositiva, presentación adecuada, ortografía. A 

mala presentación e as faltas ortográficas poden baixar ata 1 punto. 

TRABALLO: ata 20% da nota. Actitude,valoración do traballo diario, comentarios entregados e 

exposicións na aula.  

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia sen xustificar, se a falta se producira na data 

de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou recuperación, este alumno soamente 

poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un certificado médico ou trae un xustificante da 

súa familia por causa de consideración grave. 

  EXAMEN 1:      Temas 1- 2 – 3 – 4  

DATA APROXIMADA: Entre 25 de outubro  - 31 de outubro.    

   EXAMEN 2:  

    DATA APROXIMADA: 18 – 25  novembro       

CONTIDOS  E ESTRUCTURA: temas 5,6,7              Estrutura igual ó anterior                  

. 

D.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. A proba será un exame 

consistente nos contidos mínimos da avaliación. E o modelo idéntico os dous realizados durante o 

trimestre. 
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Collerase a nota mais alta, a da avaliación ou a da recuperación  para facer a media do curso coas 

outras avaliacións. 

As recuperación faranse: 

- Mes de decembro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

- Mes de marzo: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

- Mes de maio: proba de recuperación da 3ª avaliación e avaliación final. Esta proba final estará 

indicada para aqueles alumnos que non superarán algunha das avaliacións. 

 

E.- AVALIACIÓN FINAL  

O aprobado nunha avaliación non implica ter aprobadas as anteriores, dado que se trata de bloques 

de contidos diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios contidos, o alumno debe 

superar con cualificación de aprobado (con nota a partir de cinco puntos) polo menos cada unha delas; 

a cualificación final obterase da media ponderada de tódalas avaliacións.   

 

F.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de 

setembro para aqueles alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos e 

contidos previstos. 

G.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

En esta materia non hai alumnos pendentes. 

H. -MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos que non 

progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, 

manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a 

repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios 

persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área impártese en 

lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na 

aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes alumnos. 

I.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
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Educación cívica-constitucional: Todos os temas teñen un enfoque interdisciplinar, cunha conciencia 

clara da labor educativa e concienciadora do ensino, como formador de cidadáns e seres humanos 

solidarios 

Comprensión lectora, expresión oral e escrita: Creación dun listado de bibliografía do que oalumno 

poderá facer uso para realizar lecturas complementarias durante o curso. 

Plantexamento de actividades de fomento de habitos lectores. Durante o segundo trimestre se 

plantexa a lectura e recensión dunha novela de ambientación histórica. 

Comunicación audiovisual e TICs: as aulas contan con canóns e pizarras dixitais. Utilización de 

recursos tic, de forma sistemática na aula. así mesmo os alumn@s teñen que realizar un traballo de 

exposición con soporte audiovisual. 

J.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, 

con carácter informativo, faise aos alumnos de 2º de Bacharelato. Esta proba servirá para unha 

primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar os primeiros síntomas de 

posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

-Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do mesmo. 

-Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios producidos ao 

longo dos séculos XIX e XX. 

-Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

-Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

-Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a 

repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

-Revisión periódica dos exercicios propostos.  

-Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos. 
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XEOGRAFÍA 

 

MATERIA : XEOGRAFÍA 

 

CURSO: 2ºBACHARELATO            AVALIACIÓN: 1ª         ANO ACADÉMICO: 2019 -2020 

 

                  A.- PROGRAMA 

TEMA 1: Diversidade xeolóxica e morfolóxica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 

 CONTIDOS :1. Formación e evolución xeolóxica. 2. Variedade litolóxica e 

formas do relevo diferencial.  3. Unidades morfoestruturais. 4. O litoral 

español. 5. Relevo insular.6. O relevo de Galicia 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas 

ferramentas de análise e os seus procedementos. 

- Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas diversas ocupacións, 

entendéndoo como centro de relacións humanas e sociais 

- Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, 

identificándoos como ferramentas de representación do espazo xeográfico 

- Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 1/50.000. 

- Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español establecendo 

os aspectos que lle confiren unidade e os elementos que ocasionan 

diversidade. 

- Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas 

unidades de relevo. 

- Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e na 

modelaxe. 

- Procurar e seleccionar información do relevo obtido de fontes diversas 

(bibliográficas, cartográficas, internet ou traballos de campo), e presentala 

de xeito adecuado sinalando os condicionamentos que o relevo pode 

impor. 

- . Identificar as características edáficas dos solos. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica as paisaxes xeográficas. 

- Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas. 

- . Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de 

traballo do xeógrafo. 

- Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. 

- Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural. 

- Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, 

comentando as características do espazo xeográfico. 

 

TEMA 2: .Diversidade climática 

 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 

 CONTIDO :1.Factores xeográficos e termodinámicos do clima. 2. Tipos de 

tempo. 3. Dominios climáticos 4. Os climas de Galicia. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

- Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos. 

-  Distinguir os climas en España e comentar as súas características, 

sinalando os factores e os elementos que os compoñen, para diferencialos. 

-  Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas. 

-  Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando mapas de 

temperaturas ou precipitacións de España. 

- Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os mapas de 

superficie e de altura. 

- Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de 

tempo peninsulares ou insulares. 

- Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á 

diversidade climática de España utilizando as fontes dispoñibles, tanto de 

internet como de medios de comunicación social, ou bibliograficas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Localiza os climas nun mapa de España. 

- Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os 

elementos característicos. 

- Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 

- Comenta as características dos climas españois a partir dos seus 

climogramas representativos. 
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- . Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas 

estacións climatolóxicas. 

- Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os 

tipos de tempo atmosférico. 

- Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que 

explican o tipo de tempo característico da estación do ano correspondente. 

- Analiza como afecta a España o cambio climático 

 

TEMA 3: Diversidade hídrica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 

 CONTIDOS : 1. 1. Concas hidrográficas e tipos de réxime fluvial. 2. Lagos, 

lagoas, zonas húmidas costeiras. 3. Problemática dos recursos hídricos: 

transvases, desalinización, recuperación de acuíferos, saneamento dos ríos 

4. Os ríos de Galicia. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

- Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas, 

enumerando e localizando os tipos de elementos hídricos que se poden 

percibir coa observación da paisaxe. 

- Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e 

enumerando as súas características. 

- Identificar os réximes fluviais máis característicos. 

- Enumerar as zonas húmidas de España, localizalas nun mapa e comentar 

as súas características. 

- Analizar o aproveitamento dos recursos hídricos en España, incluíndo as 

características de seca e das chuvias torrenciais do clima. 

- Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á hidroloxía 

española, incidindo na explotación das augas subterráneas, utilizando 

distintas fontes de información. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  

- Explica Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.a 

diversidade hídrica en España. 

- Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 

aproveitamento hídrico en España. 

- Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de 

actualidade sobre este tema. 

- Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e 

deduce consecuencias, analizando tamén as características climáticas. 

- Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca 
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en relación cun mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península 

Ibérica, e saca conclusións. 

 

TEMA 4: Diversidade bioxeográfica 

 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 

 CONTIDO:1.Factores da diversidade bioxeográfica. 2. Paisaxes 

vexetais:´atlántico, mediterráneo, canario e de montaña. 3. O 

solo:composición e valor do solo 4. A diversidade bioxeográfica de Galicia. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-  Identificar as rexións vexetais. 

-  Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas. 

-  . Identificar as características edáficas dos solos. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 

características.  

- Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que 

aparezan. 

- Analiza razoadamente unha cliserie. 

-  Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de 

España. 

- Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares. 

 

TEMA 5: Riscos e problemas ambientais. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 3  días 

 CONTIDOS :1.-Repercusións ambientais da acción humana: 

contaminación, cambio climático, pegada ecolóxica........; 2.-Respostas e 

solucións cara á sustentabilidade. 3. A paisaxe: recurso común, 

interpretación, e transformacións recentes.4. O patrimonio nagtural español 

e categorías de protección. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

-  Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas, 

identificando os seus trazos. 

- Relacionar o medio natural coa actividade humana, describindo casos de 

modificación do medio polo ser humano. 

- Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos 

constitutivos. 

 

 



37 
 

- Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ás paisaxes 

naturais e as relacións entre natureza e sociedade, utilizando fontes en que 

estea dispoñible, tanto en internet como en bibliografía ou medios de 

comunicación social. 

-  Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

- Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos 

españois. 

- Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas 

características. 

- Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa 

e natureza sobre as paisaxes. 

- Diferenza as paisaxes humanizadas das naturais. 

- Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas 

xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre 

o medio. 

 B.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Materiais escritos:  Libro de texto: Xeografía de España. Editorial Anaya. 

Material subministrado pola editorial e de outras editoriais. Material variado de consulta, dicionario, 

biografías, informes estatísticos, artigos de prensa, Atlas xeográficos e históricos, etc. 

Material dixital: edición dixital  do libro e da editorial. 

Material gráfico: mapas murais, xeográficos, e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías, 

esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 

Material audiovisual: Proxección e comentario de diversas obras s: vídeos, transparencias didácticas e 

diapositivas, documentais sobre temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados 

aspectos do currículo 

 Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio local ou 

levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

 C.- AVALIACIÓN: 

A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, 

coa observación e  seguimento do alumno. 

Observación periódica do caderno. 

Actividades realizadas en clase ou na casa que o/a profesor/a recollerá para avaliar de maneira 

individualizada: exercicios, resumes, esquemas e mapas conceptuais 

Exposicións orais, traballos, informes..(realización dunha presentación oral, con soporte visual, por 

trimestre.) 

Traballos en grupo 
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Os criterios de cualificación que se terán en conta, tanto nas avaliacións como na nota final da 

materia, serán os seguintes: 

1.- As probas escritas: EXAMES.  

Serán dúas por avaliación. Despois de cada avaliación haberá un exame de recuperación da materia 

vista.  

- Estrutura das probas escritas:  

Modelo de exame: según modelo de selectividade. A materia a  dar pona a universidade. En Galicia a 

CIUGA nos indica as pautas da proba de selectividade a través da súa páxina Web. 

Constarán dunha parte teórica con cuestións para desenrolar que o alumno debe contestar a partir da 

información que figura no seu libro, de asimilación de termos xeográficos e vocabulario para ser 

definido e preguntas de relación e de razoamento.  

Constarán tamén dunha parte práctica referida a comentarios de textos, mapas, gráficos,  para 

analizar e comentar. 

Na cualificación das probas escritas valoraranse positivamente os seguintes conceptos: 

Adecuación pregunta-resposta, a estruturación lóxica dos contidos, a orde cronolóxica na exposición, 

presentación formal e corrección ortográfica, capacidade de síntese, a utilización correcta dos 

conceptos empregados,  o manexo e a precisión no vocabulario empregado, capacidade de definición, 

de argumentación e de razoamento, corrección na expresión escrita. 

2.- Elaboración de traballos e actividades: elaborados polo alumnado, tanto na aula como na casa. 

- Criterios de cualificación: 

* EXAMES: ata un 80% da nota. 

Valorase a presentación e a ausencia de faltas de ortografía. A mala presentación e faltas pode 

supoñer ata 1 punto de desconto na nota final. 

*TRABALLO: ata un 20% da nota. 

O traballo diario na clase e na casa (realización de actividades) 

Actitude : a asistencia continuada, atención e participación nas clases.Comportamento axeitado e boa 

actitude na aula. A elaboración de exercicios, monografías, traballos, comentarios, etc. 

Os resultados destes traballos se sumarán á media acadada nos dous parciais, sempre que superen a 

nota de cinco puntos. 

EXAME 1: Data aproximada: 25 de outubro – 31 outubro. Contidos:Tema  1 e parte do 2.   

Estrutura: O tipo de exame será similar ás probas de acceso á universidade: Definición de conceptos, 

localizacións, pregunta explicativa, desenvolvemento dun tema  e comentario. Valórase a calidade da 

redacción, a corrección gramatical e ortografía ata un punto. 

 

EXAME 2:  Data aproximada 18 – 25  de novembro. Contido:  Resto tema  2 – 3 – 4 – 5. 

Estrutura: igual ao primeiro exame 

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia xustificadas e sen xustificar, se a falta se 

producira na data de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou recuperación, este 
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alumno soamente poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un xustificante da súa familia 

por causa de consideración grave. 

D.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. As probas serán realizadas sobre 

10 puntos. A proba será un exame consistente nos contidos mínimos da avaliación. A nota fará media 

co resto das avaliacións. Collerase a nota mais alta, a  da avaliación ou da recuperación. 

As recuperación faranse: 

- Mes de decembro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

- Mes de marzo: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

- Mes de maio: proba de recuperación da 3ª avaliación e avaliación final. Esta proba final estará 

indicada para aqueles alumnos que non superarán algunha das avaliacións. 

 

E.- AVALIACIÓN FINAL  

O aprobado nunha avaliación non implica ter aprobadas as anteriores, dado que se trata de bloques 

de contidos diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios contidos, o alumno debe 

superar con cualificación de aprobado (con nota a partir de cinco puntos) polo menos cada unha delas; 

a cualificación final obterase da media ponderada de tódalas avaliacións.   

F.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes de 

setembro para aqueles alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos e 

contidos previstos. 

 

 G.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

En esta materia non hai alumnos pendentes. 

H. -MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos que non 

progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, 

manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a 

repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios 

persoais e individuais  
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Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área impártese en 

lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na 

aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes alumnos. 

I.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, 

con carácter informativo, faise aos alumnos de 2º de Bacharelato. Esta proba servirá para unha 

primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar os primeiros síntomas de 

posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

-Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do mesmo. 

-Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios producidos ao 

longo dos séculos XIX e XX. 

-Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

-Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

-Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a 

repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

-Revisión periódica dos exercicios propostos.  

-Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos. 
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PATRIMONIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE GALICIA 

 

MATERIA: PATRIMONIO ARTÍSTICO  E CULTURAL DE GALICIA      
CURSO: 2º BAC.                           
                                                     AVALIACIÓN: 1ª       ANO ACADÉMICO: 2019 -2020 

 
 

 
INTRODUCIÓN. 
 
   Esta materia vén a recoñecer a inmensa riqueza do acervo cultural e artístico de Galicia; 
contribuíndo ao mantemento do noso patrimonio material ao longo do devir xeracional. De aí 
que , dun xeito máis ou menos específico, as distintas competencias clave desenvólvense ao 
longo da materia, xa sexa mediante dos contidos propios da historia da arte de Galicia, xa 
sexa mediante o estudo do espazo patrimonial galego. 
   O patrimonio artístico e cultural galego caracterízase pola súa riqueza, diversidade e 
extensión xeográfica, así como pola vinculación á paisaxe que o rodea, consideramos pois, 
que será a introdución dos contidos relevantes o estudio previo de singularidade da identidade 
territorial o marco polo que teremos que comezar a  apreciación e desenvolvemento do noso 
patrimonio cultural. Marco sen o cal non sería doado comprender as realidades específicas de 
dito patrimonio. 
Introduciremos pois, unha primeira parte, desenvolvida no primeiro trimestre dedicada  ao 
coñecemento de dita identidade territorial. 
   Dita identidade territorial terá a súa imbricación para os temas desenvolvidos nos contidos 
das raíces e posterior evolución do patrimonio galego. 
   Propomos para a primeira avaliación traballar con esta identidade territorial , seguindo o 
modelo proposto polos materiais que posúe o departamento de Xeografía e Historia do IES 
Blanco Amor, do “ PROXECTO TERRA” editados polo C.O.A.G.. Dito material consta dun 
caderno de alumno/a  que será a base de reflexión para a asignatura . 
 
 
A.- PROGRAMA. 
 
 
TEMA 1: Identidade territorial de Galicia 
 
              DURACIÓN APROXIMADA :  8  días 
 
CONTIDOS: 
 
1:    Actividades iniciais. 
1.1- O pasado segue presente. 
1.2.- A ruptura co pasado. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

- Recoñecer a través das actividades propostas no caderno do PROXECTO TERRA, de 
Identidade Territorial, todas as preguntas correspondentes a dita actividade. 

- Identificar o espazo xeográfico galego cas súa diversidade de ocupación 
- Expoñer na clase ante a profesora e os compañeiros/as as respostas adoptadas por 

cada un dos alumnos/as. 
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- Levar as actividades o día en cada un dos apartados indicados en dito material. 
- Procurar seleccionar a información referente a peculiar identidade do territorio galego, 

a través de diferentes fontes (bibliográficas, internet, ou traballos de campo) e 
presentala de xeito adecuado . 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

- Identificar a singularidade na ocupación do territorio galego 
- Enumerar e describir ditas características relacionadas cos distintos modos de 

ocupación do territorio 
- Extraer información dos diferentes modelos de planos e mapas que se propoñen  no 

caderno de Identidade Territorial do Proxecto Terra. 
 
 

 
TEMA 2:   Modificación histórica da paisaxe 
           
               DURACIÓN APROXIMADA : 11 días 
 
CONTIDOS: 
 
2.-  Modificación histórica da paisaxe. 
2.1.- Os asentamentos castrexos. 
2.2.- A pegada dos romanos. 
2.3.- Aldeas e parroquias na Idade Media. 
2.4.- Aportacións dos pobos de invasións, os suevos 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

-  Sinalar os condicionamentos físicos do territorio galego para o asentamento castrexo 
- Distinguir os asentamentos castrexos na súa tipoloxía 
- Sinalar a pegada do hábitat castrexo nas formas da identidade territorial galega 
- Expor as principais novidades da Gallaecia romana 
- Explicar a tipoloxía de formas construtivas na Gallaecia romana e a súa funcionalidade 
- Comprensión da parroquia como modelo de singularidade na ocupación do territorio en 

Galicia. 
- Distinguir o concepto de aldea en contraposición do de parroquia para as diversas 

manifestacións no patrimonio galego. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
 

-  Describir e comentar os diferentes modelos no hábitat castrexo. 
- Comentar as características da arte civil romana en  Galicia. 
- Identificar sobre o mapa a densidade de parroquias en Galicia. 
- Explicar o fenómeno da distinta densidade de parroquias na costa e no interior. 
- Explicar as apartacións do pobo suevo. 

 
 

 
B.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Materiais escritos:  Non hai libro de texto.  
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O material será aportado pola profesora e empregarase todo o material editado polo Proxecto 
terra. Ademais: 
Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, 
planos, fotografías, esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 
Material audiovisual: Proxección e comentario de diversas obras cinematográficas: vídeos,, 
transparencias didácticas e diapositivas, documentais e/ou filmes sobre determinados 
períodos históricos ou temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados 
aspectos do currículo. 
 Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  
- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio 
local ou levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 
 
C .-AVALIACIÓN 
 
INSTRUMENTOS: 
 
1.- Asistir regular e puntualmente  2.- Traer o material preciso 3.- Esforzarse e mostrar 
interese por aprender 4.- Participar nas tarefas de grupo 5.- Atender e plantexar dúbidas 6.- 
organizarse para levar as tarefas ó día 7.- Ser ordenado e coidadoso no traballo 8.- Ser 
respectuoso e observar as normas de convivencia 9.- respectar as diferenzas 10.- rexeitar a 
violencia física e verbal.11.- Mostrarse solidario 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 
A primeira avaliación constará de dúas partes referentes a cada un dos  dous temas 
propostos. 
 
DATA  APROXIMADA:      25 – 31 de outubro 
 
CONTIDO E ESTRUCTURA: 
 
Tema 1: entregarase e se expoñerá por parte do alumno/a o traballo  na clase, diante da 
profesora e dos demais compañeiros seguindo as preguntas prefixadas no caderniño de 
Identidade territorial do PROXECTO TERRA, correspondentes o tema 1.  
Dita exposición constará do traballo elaborado polo alumno/a no caderniño propio, tendo que 
engadir as propostas e correccións feitas polo resto do grupo ca colaboración da profesora. 
A parte do propio caderno individual contará o 90% da nota, e o 10% restante corresponderá 
a exposición e resumo de aportacións engadidas do resto do grupo. 
 
 
DATA  APROXIMADA :          18 – 22   de novembro 
 
Tema 2: entregarase i expoñerase por parte do alumno/a o traballo realizado e reflectido no 
caderno do PROXECTO TERRA , diante da profesora e de todo o grupo, correspondente ó 
tema  segundo. 
Dita exposición constará non só da presentación puntual recollida no material do alumno/a, 
senon que se terá en conta as aportación dos demais membros do grupo e corrección e 
indicación da profesora. Constituíndo o 90% o caderno proporcionado polo alumno e o 10% a 
exposición cas aportacións do resto do grupo. 
 
Amba-las dúas entregas e exposicións terán lugar nas datas indicadas, no apartado anterior, 
previamente para cada tema. 
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D.- RECUPERACIÓN:   
Poderá facerse en caso de non asistencia xustificada a clase . 
Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. Un exame despois da 
avaliación. Será similar o xa indicado.As probas serán realizadas sobre 10 puntos e será un 
exame consistente nos contidos mínimos da avaliación. A nota fará media co resto das 
avaliacións. Collerase a nota mais alta, a  da avaliación ou da recuperación. 
 
E.- AVALIACIÓN FINAL: Será a media das tres avaliacións. 
 
 
F.- ORGANIZACÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
Nesta materia non hai materia pendente. 
         
 H.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos 
que non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa 
aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 
-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 
-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  
-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, 
volvendo a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando 
explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  
-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  
-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 
comentarios persoais e individuais  
Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área 
impártese en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As 
exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes. 
 
 
 I.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
Educación cívica-constitucional: Todos os temas teñen un enfoque interdisciplinar, cunha 
conciencia clara da labor educativa e concienciadora do ensino, como formador de cidadáns e 
seres humanos solidarios 
Comprensión lectora, expresión oral e escrita: Creación dun listado de bibliografía do que o 
alumno poderá facer uso para realizar lecturas complementarias durante o curso. 
Plantexamento de actividades de fomento de habitos lectores.  
Comunicación audiovisual e TICs: As aulas contan con canóns e pizarras dixitais. Utilización 
de recursos TIC, de forma sistemática na aula. Así mesmo os alumnos teñen que realizar un 
traballo de exposición con soporte audiovisual. 
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BIOLOXÍA  

 
ASIGNATURA: BIOLOXÍA 

CURSO: 2º BACHARELATO               AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

A.-PROGRAMA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª e 4.ª semanas de setembro. 

CONTIDOS  : -  Os enlaces químicos e a súa importancia en Bioloxía. -  Os bioelementos. -  

Clasificación e funcións dos bioelementos. -  Características do átomo de carbono. -  

Comparación entre a composición química da codia terrestre e do corpo humano. -  As 

biomoléculas. -  Clasificación das biomoléculas. -  Os grupos funcionais. -  Estrutura, 

propiedades fisicoquímicas e funcións biolóxicas da auga e dos sales minerais. -  A estrutura 

reticular da auga e a súa relación coas propiedades e funcións biolóxicas. -  O equilibrio 

ácido-base. -  O pH e os sistemas amortecedores. -  Interpretación de gráficas de pH. -  As 

disolucións acuosas.  -  Diferenzas entre as dispersións coloidais e as disolucións. -  A 

osmose e os fenómenos osmóticos nas células. - Interpretación de esquemas relacionados 

cos fenómenos osmóticos en diferentes medios e tipos celulares. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Identificar os elementos químicos e os tipos de compostos 

que forman os seres vivos como base para coñecer calquera función biolóxica.  2.  

Recoñecer a unidade química dos compostos básicos dos organismos vivos, a diversidade 

que poden alcanzar as moléculas dos polímeros biolóxicos, cales son os seus perpiaños 

estruturais ou monómeros, e clasificar os distintos principios inmediatos.  3.  Relacionar as 

propiedades fisicoquímicas da auga coa súa importancia na composición, a estrutura e a 

fisioloxía dos organismos vivos. 4. Recoñecer a importancia dos sales minerais e a súa 

transcendencia no equilibrio hidrosalino.  5.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de 

afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo. 6.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guión 

de prácticas, describindo a súa execución e interpretando os seus resultados. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.  Explica os elementos químicos 

fundamentais que forman os seres vivos, compara a súa proporción nos seres vivos e no 

resto da Terra e explica por que o carbono é o elemento químico básico na constitución dos 

seres vivos.  2.1.  Define os conceptos de principio inmediato e de monómeros distinguindo os 

diferentes grupos funcionais presentes neles, e cita as interaccións moleculares que 

manteñen as estruturas das macromoléculas.  3.1.  Identifica a estrutura da molécula de auga 

e as súas propiedades físicas e químicas, en relación coas súas funcións biolóxicas. 3.2.  

Define o concepto de pH e explica a importancia e o funcionamento dos sistemas tampón.  

4.1.  Explica as dúas formas nas que se presentan os sales minerais nos seres vivos e as 

súas funcións biolóxicas, así como a acción osmótica e a importancia do equilibrio iónico, 

dada a acción específica dos ións.  5.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros 

ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 6.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade 

no laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado.   

 TEMA 2: Os glícidos. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1.ª e 2.ª semanas de outubro. 

CONTIDOS: -  Os glícidos. -  Características xerais. -  Clasificación xeral de glícidos.   

Estrutura e función.  -  Fórmulas dos glícidos atendendo ao número de átomos de C e ao seu 

grupo funcional. -  Os monosacáridos. -  Estrutura, composición química, propiedades e 
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funcións. -  Fórmulas dos monosacáridos máis importantes. -  Os principais derivados dos 

monosacáridos. -Localización dos carbonos asimétricos e cálculo do número deles que pode 

presentar cada molécula. -  Conversión da representación de Fischer á cíclica dun 

monosacárido. -  O enlace O-glicosídico. -  Comparación dos tipos de enlaces que se 

producen entre os monosacáridos para formar os disacáridos. -  Os disacáridos. -  

Nomenclatura e principais disacáridos. -  Relación da presenza dun ou outro tipo de enlace  

O-glicosídico co poder redutor dos disacáridos.  -  Fórmulas dos disacáridos máis importantes. 

-  Os polisacáridos. -  Clasificación e funcións. A estrutura dos principais polisacáridos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Identificar a natureza química dos glícidos e clasificalos en 

función dos seus monómeros. 2.  Destacar a importancia biolóxica dos carbonos asimétricos e 

a súa consecuencia: a estereoisomería dos monosacáridos.  3.  Describir e explicar como se 

forma o enlace O-glicosídico e enumerar as funcións dos principais disacáridos.  4.  Formular 

e describir os oligosacáridos, os polisacáridos e os compostos mixtos (peptidoglicáns e 

glicoproteínas) máis importantes, e explicar as súas funcións biolóxicas. 5.  Mostrar iniciativa 

e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver 

actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.  6.  Realizar un traballo 

experimental con axuda dun guión de prácticas, describindo a súa execución e interpretando 

os seus resultados. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Clasifica os glícidos e nomea e formula os principais 

monosacáridos describindo as súas funcións biolóxicas.  2.1.  Define os distintos tipos de 

isomería que se presentan nos monosacáridos, formulando os enantiómeros e os epímeros 

dos diferentes monosacáridos, e acha as formas cíclicas (anómeros) das pentosas e hexosas, 

relacionándoas coas súas funcións; en especial, na constitución dos polímeros. 3.1.  

Distingue os diferentes tipos de enlace O-glicosídico, describindo os disacáridos máis 

importantes e as súas principais funcións biolóxicas. 4.1.  Clasifica os polisacáridos pola 

súa estrutura e polas súas funcións biolóxicas, formulando a estrutura esquemática dos máis 

importantes oligosacáridos e polisacáridos, e relacionándoa coas súas funcións biolóxicas.

 5.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera 

nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa.   6.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 

instrumentos e o material empregado.  

TEMA 3: Os lípidos 

DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª semana de outubro. 

CONTIDOS:-  Os lípidos. -  Características, clasificación e funcións. -  Os ácidos graxos. -  

Clasificación e propiedades.  -  Identificación dos símbolos de ácidos graxos saturados e 

insaturados.  -  Influencia dos ácidos graxos insaturados no colesterol. -  Lípidos de reserva 

enerxética e protectores: os acilglicéridos e os céridos. -  Reaccións de esterificación e 

saponificación. -  Lípidos de membrana: fosfolípidos, glicolípidos e esterois. -  A estrutura dos 

fosfolípidos. -  Carácter anfipático dos fosfolípidos. -  Lípidos con outras funcións: terpenos, 

esteroides e prostaglandinas. -  Análise da relación entre os terpenos e as vitaminas. A 

relación entre o colesterol e as enfermidades cardiovasculares. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Recoñecer a heteroxeneidade do grupo de compostos 

considerados lípidos e clasificalos. 2.  Recoñecer, formular esquematicamente e clasificar os 

ácidos graxos, e enunciar as características peculiares dalgún dos seus derivados.  3.  

Identificar a estrutura molecular dunha graxa neutra e dun lípido de membrana, e construír as 

fórmulas de triacilglicéridos e fosfolípidos a partir dos seus compoñentes.  4.  Describir a 

estrutura molecular dos terpenos e dos esteroides, e enumerar os diferentes tipos e as súas 

funcións biolóxicas. 5.  Comprender o comportamento no medio acuoso das moléculas dos  
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lípidos e explicar as súas propiedades para a constitución das membranas.  6.  Mostrar 

iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 

desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.  7.  Realizar un 

traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas, describindo a súa execución e 

interpretando os seus resultados.     

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Describe o concepto de lípido e coñece que teñen 

en común este grupo de compostos, e clasifícaos utilizando diferentes criterios: químicos, 

estruturais e funcionais.    2.1.  Escribe a fórmula xeral dun ácido graxo, describindo as súas 

características químicas; clasifica os ácidos graxos conforme a presenza de enlaces múltiples, 

enunciando as funcións biolóxicas dos derivados do ácido araquidónico.   3.1.  Escribe as 

reaccións de esterificación e saponificación para formar ou hidrolizar unha graxa neutra e a 

fórmula dun fosfolípido sinxelo, e representa esquematicamente a estrutura e a composición 

dos principais lípidos das membranas celulares. 4.1.  Realiza esquemas sinxelos que 

representen a estrutura molecular dos derivados do isopreno, clasifica os derivados 

terpenoides e enumera os terpenos e esteroides máis importantes, indicando as súas 

funcións biolóxicas. 5.1.  Representa a molécula dun lípido que mostre a súa anfipatía, e 

explica os distintos tipos de dispersións lipídicas, como se distribúen as moléculas mediante 

esquemas sinxelos, e as características dos comportamentos moleculares dos lípidos de 

membrana.    6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, 

persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa. 7.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 

instrumentos e o material empregado.   7.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do 

traballo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material 

básico de laboratorio, argumentando o proceso experimental seguido, describindo as súas 

observacións e interpretando os seus resultados.   8.1.  Utiliza técnicas e códigos para 

representar moléculas e valora a súa correcta representación. 
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 TEMA 4:  As proteínas e a acción enzimática 

DURACIÓN APROXIMADA: 4ª semana de outubro, 1.ª semana de novembro e ½ semana 2.ª 

de novembro. 

CONTIDOS: -  Os aminoácidos. -  Clasificación e propiedades. -  A fórmula dun aminoácido. -  

Tipos de aminoácidos: neutros (apolares e polares), ácidos e básicos. -  Os aminoácidos que 

presentan isomería. -  O enlace peptídico. -  Formación de proteínas. -  As proteínas. -  

Estrutura, clasificación e función. -  Os niveis estruturais das proteínas. -  Os enzimas. -  

Características e mecanismos de acción dos enzimas. -  A formación do complexo enzima-

substrato. -  Cinética enzimática. -  Regulación da actividade enzimática. -  O mecanismo de 

modificación covalente. -  Inhibidores competitivos e non competitivos. -  Cálculo dos valores 

de Km e velocidade máxima a partir de gráficas de cinética enzimática. -  As vitaminas. 

Clasificación e función. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Describir a estrutura dos aminoácidos, as súas 

propiedades e a súa clasificación, así como a formación do enlace peptídico. 2. Distinguir 

os tipos de estrutura das proteínas e comprender como a secuencia de aminoácidos contén a 

información que condiciona a súa forma (conformación) e, polo tanto, a súa función. 3.  

Clasificar as proteínas polas súas propiedades estruturais e relacionalas coas súas funcións 

biolóxicas. 4.  Describir o mecanismo da catálise e enunciar as características da acción 

enzimática. 5.  Explicar a inhibición enzimática, clasificar os seus tipos e comprender a súa 

relación cos mecanismos de regulación. 6.  Coñecer a existencia dos cofactores ou 

coenzimas na actividade enzimática e relacionalos co concepto de vitamina.  

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.1.  Describe a fórmula xeral dos aminoácidos e as 

súas propiedades, clasifica e explica a formación do enlace peptídico.  2.1.  Describe as 

estruturas que adquiren as proteínas e as interaccións que as manteñen. Clasifícaas en niveis 

estruturais, explicando os conceptos de conformación e desnaturalización, e a relación entre a 

estabilidade da conformación dunha proteína, a súa estrutura primaria e a súa función.   3.1.  

Explica a clasificación das proteínas pola súa composición, pola súa estrutura e polas súas 

funcións, e as características da súa funcionalidade, a súa especificidade e a súa 

versatilidade. 4.1.  Explica os conceptos de catalizador e de encima, en que consiste a 

catálise e a cinética química, os mecanismos de actuación dos encimas e as características 

da súa acción, e os factores que inflúen nesta. 5.1.  Expón o concepto de inhibidor, os 

tipos de inhibición, os mecanismos de acción e de regulación dos enzimas alostéricos e as 

características específicas destes. 6.1.  Expresa o concepto de vitamina (clásico e 

moderno), a clasificación dos tipos de vitaminas, as funcións destas e a relación entre os 

conceptos de coenzima e vitamina. 7.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os 

erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa.  8.1.  Coñece e respecta as normas de 

seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado. 8.2. 

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental.  
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TEMA 5: Os ácidos nucleicos 

 

DURACIÓN APROXIMADA:  ½ semana 2.ª de novembro, 3.ª semana de novembro e ½ 

semana 4.ª de novembro. 

 

CONTIDOS: -  Os compoñentes dos ácidos nucleicos. -  Fórmulas dun nucleósido e dun 

nucleótido. -  O enlace N-glicosídico. -  O enlace fosfodiéster. -  O ADN. -  Estrutura e 

composición. -  Modelo da dobre hélice. -  Representación esquemática dunha cadea de 

ADN, indicando a súa polaridade. -  A estrutura secundaria do ADN. -  Complementariedade 

de bases dos nucleótidos nas cadeas de ADN. -  O ARN. -  Estrutura e composición. -  A 

estrutura secundaria do ARNt. Derivados dos nucleótidos de interese biolóxico: ATP, NAD+ e 

AMPc. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Recoñecer os nucleótidos como monómeros dos ácidos 

nucleicos e identificar os seus compoñentes.  2.  Coñecer os distintos tipos de nucleótidos e 

ácidos nucleicos, clasificalos e identificar a súa estrutura primaria.  3.  Describir a estrutura 

secundaria dos ácidos nucleicos e recoñecelos como moléculas capaces de conter 

información. 4.  Comprender a transcendencia do modelo de estrutura do ADN e as súas 

repercusións para a Bioloxía.   

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Sinala as distintas bases nitroxenadas indicando 

os nucleósidos e nucleótidos que forman, a súa clasificación e a formación do enlace N-

glicosídico.2.1.  Menciona os principais nucleótidos libres (non nucleicos) e as súas funcións, 

e formula esquematicamente os distintos tipos de ácidos nucleicos (polinucleótidos), 

sinalando que teñen en común e cales son as súas diferenzas.  3.1.  Describe o modelo de 

Watson e Crick para a estrutura do ADN; diferencia os tipos de ARN, a súa estrutura básica 

e as súas funcións, e explica por que os ácidos nucleicos poden conter información. 4.1.  

Sinala os datos experimentais que levaron á proposición do modelo de Watson e Crick e 

explica como contribuíu o descubrimento do modelo de estrutura do ADN a reforzar a 

hipótese sobre a súa función.  

 

TEMA 6: A célula e as envolturas celulares 

DURACIÓN APROXIMADA: 1/2 semana 4.ª de novembro e as dúas primeiras semanas de 

decembro. 

 

CONTIDOS: -  A historia da bioloxía celular. -  A teoría celular. -  O microscopio e outros 

métodos de estudo. -  Técnicas microscópicas básicas que permitiron os avances no estudo 

das células co microscopio óptico. -  Tipos de microscopio. -  Os modelos de organización 

celular. -  As células procariotas e eucariotas (animal e vexetal). -  A membrana plasmática. -  

Composición, estrutura e funcións da membrana plasmática. -  O modelo de mosaico fluído. 

-  O transporte a través da membrana. Diferenciacións da membrana. Unións. A matriz 

extracelular e as paredes celulares. 

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Coñecer os acontecementos históricos máis importantes 

no desenvolvemento da teoría celular, a correlación dos avances no seu estudo cos 

descubrimentos tecnolóxicos e a importancia das investigacións de Ramón y Cajal na 

universalización da teoría celul   2.  Comprender as diferenzas de estrutura e 

comportamento bioquímico máis importantes entre procariotas e eucariotas, e a súa relación 
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evolutiva.  3.  Sinalar as semellanzas e as diferenzas entre as células dos autótrofos e as 

dos heterótrofos, e a orixe dos orgánulos celulares. Explicar os condicionamentos xerais 

responsables do tamaño e da forma das células. 4.  Describir a estrutura, a composición 

química e a función da membrana plasmática. 5.  Explicar os distintos tipos de transporte 

a través das membranas celulares.  6.  Comentar os tipos básicos de unións intercelulares.  

7.  Coñecer a estrutura, a composición química e a función dos diferentes tipos de paredes 

celulares 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Explica o significado da teoría celular e valora a 

súa importancia como teoría básica da bioloxía, as súas anotacións na actualidade, a 

importancia dos descubrimentos en microscopía en relación co estudo da célula e as 

achegas de Ramón y Cajal á xeneralización da teoría celular. 2.1.  Compara a organización 

celular procariota e eucariota como a división fundamental entre os seres vivos, sinalando 

similitudes e diferenzas na súa composición química, estrutura e función. 3.1.  Enumera e 

interpreta as semellanzas e as diferenzas entre as células animais e as das plantas, e a 

estrutura interna dunha célula eucariótica animal e unha vexetal, e dunha célula procariótica 

–tanto no microscopio óptico coma no electrónico–, identificando os seus orgánulos e 

describindo a función que desempeñen. 

4.1.  Comenta as diferenzas e as similitudes dos modelos de membrana plasmática 

propostos por Danielli & Davson e Singer & Nicholson, indicando as súas moléculas 

constitutivas e a disposición que estas adoptan, e explica a composición química e a función 

do glicocálix.  5.1.  Analiza a necesidade do transporte a través da membrana, cada un dos 

tipos de transporte transmembrana e os distintos modelos de transporte por desprazamento 

da membrana celular.  6.1.  Sinala a forma e as características dos distintos tipos de unións 

intercelulares.  7.1.  Detalla a estrutura e a composición química da parede celular das 

plantas, dos fungos e das bacterias. 

 
B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2, e 3. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: última semana de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 4, 5 e 6. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

Si o profesor o considera necesario, pode incluir a materia do 1º exame no 2º exame. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para valorar o 

traballo diario. Os profesores poderán subir ou baixar a nota ata un punto 

dependendo da boa ou mala actitude 

RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  

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

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

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

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

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

como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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XEOLOXÍA 
ASIGNATURA: XEOLOXÍA 

CURSO: 2º BACHARELATO               AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:19-20 

 

A.-PROGRAMA 

A orixe da Terra e da súa enerxía 

DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª e 4.ª semanas de setembro. 

CONTIDOS  : Orixe do planeta.- A enerxía da Terra. Procedencia e consecuencias xeolóxicas. - A 

gravidade da Terra. Principais anomalías gravimétricas. - O magnetismo terrestre. Procedencia e 

consecuencias. - Manexo da bibliografía xeolóxica de interese en relación co tema. -Realización de 

cadros coas propiedades físicas do planeta, representando nel as principais anomalías. -Análise crítica 

de noticias de prensa con contido xeolóxico. -Valoración da apreciación da evolución sufrida polo 

pensamento xeolóxico ao longo do tempo. -Valoración da apreciación do avance do coñecemento, a 

partir dos datos achegados polo método científico, axudado polas novas tecnoloxías. -Valoración da 

comprensión conceptual de que o planeta se goberna polas mesmas leis físicas do universo. -  

Valoración da importancia do método científico na investigación xeolóxica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.  Explicar a orixe da enerxía interna da Terra.    2.  Coñecer as 

características da Terra: gravidade e magnetismo.  3. Xustificar a importancia xeolóxica dos campos 

gravitacional e magnético da Terra.  4. Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos 

na realización de creacións propias 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1.  Describe cal é a orixe da enerxía interna da 

Terra.   1.2.  Explica como se transmite e disipa a enerxía interna da Terra. 2.1.  Coñece a 

existencia e as características do campo gravitacional terrestre.  2.2.  Coñece a existencia e as 

características do campo magnético terrestre.  3.1.  Xustifica a importancia xeolóxica do campo 

gravitacional e a súa aplicación en estudos xeolóxicos.  3.2.  Xustifica a importancia xeolóxica do campo 

magnético terrestre e a súa aplicación en estudos xeolóxicos. 4.1. Utiliza técnicas e códigos para 

elaborar gráficos e esquemas, e valora a súa correcta representación. 

TEMA 2: Os materiais terrestres: os materiais e as rochas 

DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª e 4.ª semanas de setembro. 

CONTIDOS: Materia e estado sólido.   Concepto de mineral.   - Estrutura interna da materia 

cristalina. - Propiedades dos minerais. - Tipos de minerais. - Rochas e formacións. -Tipos de 

rochas. - O ciclo das rochas. - Recursos minerais e as súas reservas.  -Utilización das coleccións 

de minerais e rochas. - Recoñecemento de visu dos minerais. - Utilización das propiedades físicas 

dos minerais para o seu recoñecemento. - Uso da lupa binocular para o recoñecemento de minerais. -

Consulta bibliográfica relacionada co tema. -Manexo do microscopio petrográfico para o recoñecemento 

das propiedades ópticas dos minerais. - Aprendizaxe de técnicas de laboratorio para o 

recoñecemento das propiedades químicas dos minerais. - Visitas a museos ou saídas ao campo para o 

recoñecemento in situ da materia do planeta. - Valoración da compresión da importancia que os 

minerais e as rochas teñen para o desenvolvemento da sociedade. - Valoración da importancia da 

investigación científica, en xeral, e mineralóxica, en particular. Valoración das actitudes de conservación 

do patrimonio xeolóxico neste campo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1. Coñecer os compoñentes fundamentais da materia. 2. Entender 

que a estrutura cristalina dos minerais é consecuencia da estrutura atómica da materia. 3. Coñecer o 

concepto de mineral. 4. Coñecer as propiedades dos minerais.   5. Comprender como se clasifican os 
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minerais.  6. Coñecer o concepto de rocha e os diferentes tipos de rochas en función da súa orixe. 7. 

Recoñecer a utilización práctica de minerais e rochas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:  1.1. Coñece os compoñentes subatómicos da 

materia. 1.2. Comprende como se unen os átomos para formar compostos. 2.1. Coñece as 

características principais da materia cristalina. 2.2. Distingue entre poliedro de coordinación e cela 

unidade. 3.1. Define correctamente o concepto de mineral. 3.2. Distingue entre isomorfismo, 

polimorfismo e pseudomorfismo.  4.1. Describe e identifica as propiedades físicas dos minerais e aplica 

o uso de instrumentos para observalas ou para medilas. 5.1. Coñece os criterios de clasificación dos 

silicatos. 5.2. Coñece como se clasifican os minerais non silicatados.  6.1.  Coñece o concepto de rocha. 

6.2. Explica a orixe dos diferentes tipos de rochas. 7.1. Comprende os conceptos de recurso e 

xacemento mineral. 7.2. Valora as aplicacións das rochas e os minerais en obxectos de arte pola súa 

beleza.  

TEMA 3: A estrutura e a composición da Terra 

DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª e 4.ª semanas de setembro. 

CONTIDOS:   Métodos de estudo do interior da Terra: - Métodos directos. - Métodos indirectos. -

 O método sísmico para o estudo do interior da Terra. - As ondas sísmicas. Características xerais. 

- As descontinuidades do interior da Terra. - Estrutura da Terra. - Estrutura xeoquímica e dinámica. -

 As principais capas da Terra: a codia, o manto e o núcleo. Características xerais e composición. - 

Análise dos datos subministrados polos sismógrafos. - Representación gráfica da estrutura xeoquímica 

do planeta. - Representación gráfica da estrutura dinámica do planeta. - Estudo de mapas xeolóxicos 

para coñecer as zonas concretas da codia terrestre. - Recoñecemento da utilidade dos métodos de 

estudo do interior da Terra. - Toma de conciencia da dificultade de estudo do interior do planeta por 

medio dos métodos indirectos. - Valoración do deseño de modelos xeoquímicos e dinámicos do interior 

da Terra como representacións da realidade. - Recoñecemento da necesidade de proseguir 

investigacións para explicar aspectos aínda confusos da dinámica do interior da Terra. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Coñecer os diferentes métodos de estudo do interior da Terra e saber 

como se aplican para coñecer as diferentes partes ou capas do exterior e o interior do planeta. 

Relacionar os datos destes métodos coa estrutura, a composición e a dinámica da atmosfera, a 

hidrosfera e a xeosfera. 2. Entender o fundamento do método sísmico como medio para coñecer a 

totalidade do interior terrestre. 3. Coñecer e distinguir as estruturas xeoquímica e dinámica do interior 

terrestre. 4. Coñecer a estrutura e a composición da codia terrestre. 5. Coñecer a estrutura e 

composición do manto e do núcleo. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1. Coñece os diferentes métodos de estudo do interior da Terra. 

1.2. Coñece a composición, a estrutura e a importancia xeolóxica da atmosfera e da hidrosfera.   2.1. 

Explica as características das ondas sísmicas. 2.2.Relaciona as características das ondas sísmicas coas 

estruturas xeoquímica e dinámica da Terra. 3.1. Distingue as estruturas xeoquímica e dinámica da Terra. 

3.2. Coñece a estrutura xeoquímica da Terra.  4.1. Coñece e describe a estrutura horizontal da codia 

terrestre. 4.2. Coñece e describe a estrutura vertical da codia terrestre.  5.1 Coñece a estrutura e 

composición do manto terrestre.  5.2. Coñece a estrutura e composición do núcleo terrestre. 

TEMA 4: Introdución aos procesos terrestres. A teoría da tectónica de placas 

DURACIÓN APROXIMADA: 1.ª e 2.ª semanas de novembro. 

CONTIDOS: -   Antecedentes da tectónica de placas: a deriva dos continentes. - A teoría da expansión 

do fondo oceánico. - Teoría das placas litosféricas. - Os movementos das placas. - A evolución das 

placas no tempo: o ciclo de Wilson. - As hipóteses oroxénicas: fixistas e mobilistas. A tectónica de 

placas. - Procesos xeolóxicos en zonas de intraplaca. Aulacóxenos, impactóxenos e puntos quentes. - 

Elaboración de mapas cos principais bordos de placas actuais. - Indicación, sobre o mapamundi, dos 
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bordos de placas hipotéticos do pasado. - Elaboración de esquemas coa posible evolución futura das 

placas actuais. - Comparación dos fundamentos xeolóxicos das diferentes hipóteses oroxénicas. - 

Visualización dos procesos mediante a utilización dos medios audiovisuais. - Valoración do interese 

fronte ao modelo da tectónica de placas, como hipótese para explicar a maioría dos procesos 

xeolóxicos. - Valoración dos coñecementos xeolóxicos do pasado, como base de progreso ata chegar a 

teorías de síntese como a tectónica de placas. - Valoración das teorías mobilistas como as actuais na 

explicación da dinámica do planeta. - Recoñecemento da achega dos avances técnicos e tecnolóxicos 

aos novos descubrimentos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1.Saber en que consiste a teoría da deriva dos continentes e que probas 

demostran a súa veracidade. 2.Entender o fundamento da teoría da extensión do fondo oceánico.  

3.Saber que son as placas litosféricas.  4.Coñecer os procesos de formación dos oróxenos na tectónica 

de placas e o ciclo de Wilson.   5.Coñecer as teorías fixistas e mobilistas sobre a formación dos 

oróxenos. 6. Coñecer os procesos xeolóxicos que se producen nas zonas de intraplaca. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.Indica cales son as principais probas da deriva dos continentes. 

2.1.Explica que feitos, de calquera tipo, xustifican a teoría da extensión do fondo oceánico. 3.1.Describe 

as placas litosféricas. 3.3. Coñece a dinámica das placas e os tipos de bordos que existen entre elas.  

4.1.Describe a formación dos oróxenos segundo a teoría da tectónica de placas. 4.2.Coñece e 

comprende o ciclo de Wilson.  5.1.Coñece as principais teorías oroxénicas fixistas.  5.2. Coñece as 

principais teorías oroxénicas mobilistas. 6.1. Sabe cales son os procesos xeolóxicos que se producen 

nas zonas de intraplaca.  

TEMA 5: O magmatismo e as rochas magmáticas 

DURACIÓN APROXIMADA: 3.ª e 4.ª semana de novembro. 

CONTIDOS:   Magmatismo. Xénese dos magmas.   - Propiedades dos magmas.  Orixe e evolución 

dun magma: diferenciacion, cristalización fraccionada, mestura e asimilación magmática. - Tipos de 

rochas magmáticas. Características xerais. - Criterios de clasificación das rochas ígneas: composición 

química e composición mineralóxica. - Mecanismos e formas de localización dos magmas nas rochas 

encaixantes.- O vulcanismo: mecanismos da erupción e produtos que botan os volcáns. - Tipos de 

erupcións volcánicas: edificios volcánicos. - Magmatismo asociado ao bordo de placa. Magmatismo de 

intraplaca. - Estudo das principais rochas ígneas plutónicas mediante claves de identificación. - 

Estudo das principais rochas ígneas volcánicas mediante claves de identificación. - Estudo das 

principais rochas ígneas hipoabisais mediante claves de identificación. - Recoñecemento de texturas, ao 

microscopio petrográfico, das rochas ígneas plutónicas. - Recoñecemento de texturas, ao microscopio 

petrográfico, das rochas ígneas volcánicas. - Análise e recoñecemento de formas de localización de 

plutóns, utilizando medios audiovisuais. - Análise e recoñecemento de edificios volcánicos, utilizando 

medios audiovisuais. -Recoñecemento da utilidade dos materiais da Terra na vida cotiá. - Valoración dos 

procesos xeolóxicos deste tipo, como responsables dalgúns riscos significativos para a sociedade. - 

Recoñecemento da necesidade de conservación de formacións xeolóxicas polo seu interese científico, 

cultural, ambiental, etc. - Recoñecemento da dificultade do estudo in situ das erupcións volcánicas. - 

Valoración do vínculo entre os fenómenos de magmatismo e a súa relación coa teoría da tectónica de 

placas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Saber a orixe e a evolución dos magmas.  2.Coñecer a textura das 

rochas magmáticas e a relación que teñen coa evolución dos magmas.   3.Coñecer os principais criterios 

de clasificación das rochas magmáticas e as clasificacións existentes. 4.Coñecer as formas de 

localización das rochas ígneas plutónicas. 5.Coñecer os procesos e as estruturas resultantes dos 

mecanismos volcánicos. 6.Entender a relación entre magmatismo e a tectónica de placas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.Comprende o concepto de magma e a súa orixe.   

1.2.Comprende os mecanismos de evolución dos magmas.   2.1.Sabe cales son as principais texturas 

das rochas magmáticas. 2.2. Comprende as principais texturas magmáticas e a evolución do magma. 
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3.1.Coñece os criterios de clasificación das rochas magmáticas e as principais clasificacións 

magmáticas. 5.1. Sabe que produtos botan os volcáns. 5.2. Coñece os principais mecanismos de 

erupción volcánica e a súa relación cos edificios volcánicos que xera. 6.1.Comprende a relación entre os 

fenómenos magmáticos e a tectónica de placas.  

TEMA 6: O metamorfismo e as rochas metamórficas 

DURACIÓN APROXIMADA: 1.ª semana de decembro. 

CONTIDOS: Concepto de metamorfismo. Factores do metamorfismo. Límites na fisicoquímica do 

metamorfismo. Tipos de metamorfismo. - As rochas metamórficas. Criterios de clasificación e tipos. -

 Facies metamórficas. - O metamorfismo en relación coa tectónica de placas. - Estudo dos 

principais minerais e rochas do metamorfismo mediante claves de identificación. - Manexo do 

microscopio petrográfico, aplicado á análise das características texturais e estruturais das rochas 

metamórficas. - Recoñecemento da importancia xeotectónica das rochas metamórficas. - Valoración da 

contribución económica dos minerais e as rochas metamórficas. - Valoración da explicación dos 

fenómenos metamórficos mediante a teoría da tectónica de placas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Coñecer o concepto de metamorfismo e os factores que o causan. 2. 

Coñecer os principais tipos de metamorfismo. 3. Coñecer as principais rochas metamórficas e as súas 

características. 4. Comprender a distribución dos fenómenos metamórficos en relación coa tectónica de 

placas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1. Comprende o concepto de metamorfismo e as causas ou 

factores que o producen. 2.1.Coñece os fundamentos da fisicoquímica dos procesos metamórficos.  

2.2. Coñece os diferentes tipos de metamorfismo.  3.1. Coñece e identifica os principais tipos de rochas 

metamórficas. 3.2. Coñece as diferentes texturas e a estrutura das rochas metamórficas.  4.1. Relaciona 

o metamorfismo coa tectónica de placas.  

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2, e 3. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: última semana de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 4, 5 e 6. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
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  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para valorar o 

traballo diario. Os profesores poderán subir ou baixar a nota ata un punto 

dependendo da boa ou mala actitude 

RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  

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

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

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

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

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

como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 

 
ASIGNATURA: CIENCIAS DA TERRA 

CURSO: 2º BACHARELATO               AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 19-20 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1 O medio ambiente 

 DURACIÓN APROXIMADA: ½ 3ª semana e cuarta semana de setembro. 

CONTIDOS  : - Medio ambiente. - A teoría dos sistemas. - Modelos e tipos de sistemas. 

Complexidade, entropía e homeostase.  - O ambiente como un sistema.  - Os recursos do 

planeta.  - Os impactos e riscos ambientais.  - Fontes de información ambiental: GIS, GPS e 

Sensoriamento remoto.  - Imaxes como fonte de datos: satélites meteorolóxicos, fotografía 

aérea e radiometría. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  1. Establecer os conceptos de medio ambiente e sistema. 

2. Comprender a necesidade de construír modelos para explicar a realidade e simulacións 

para  prever eventos. 3. Explicar o que é un sistema pechado, un sistema aberto e un sistema 

cibernético, citando exemplos de cada un. 4. Comprender o planeta Terra como un gran 

integrado por varios subsistemas que interactúan un co outro sistema aberto, a 

interdependencia absoluta entre vivos e non-vivos elementos que comprenden. 5. clasificar e 

describir as características do planeta. 6. Coñecer o significado do impacto termos e risco. 

7. Describir as fontes de información ambiental: Sistemas de información xeográfica (SIG), 

GPS e Sensoriamento remoto. 8. Saber a utilidade da análise de imaxe para obter datos de 

interese ambiental. 9. Amosar iniciativa e perseveranza para afrontar os problemas e defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración para traballar en conxunto. 10. 

Realizar traballo experimental utilizando un caderno de laboratorio describindo a súa 

aplicación e interpretación dos seus resultados. 11. usar varios materiais, técnicas, códigos e 

recursos artísticos na realización propias creacións. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1.1. Define o ámbito medio e sistema.  

2.1. Explica o que modelos, dando exemplos e xustifica a súa utilidade para entender o 

funcionamento do noso planeta. 3.1. Cita exemplos de sistemas simples, apuntando as 

propiedades emerxentes que xorden cando se considera o conxunto de compoñentes como 

un sistema.  3.2. Explicar as diferenzas entre sistemas abertos e sistemas cibernéticos, 

enfatizando o concepto de feedback negativo. 4.1. Describe a Terra como un subsistema 

aberto, indicando que os subsistemas que o compoñen son interaccións fundamentais entre 

eles e os posibles desequilibrios que resultan de cambios que experimentan. 5.1. Categoriza 

e describe as características do planeta.  

6.1. Define os conceptos de impacto ambiental e de risco. 7.1. Explique o que as fontes de 

información ambiental están baseados. 7.2. Describe, a través de estudos de caso, as 

principais aplicacións das fontes de información ambiental. 8.1. El entende como os distintos 

elementos dun marco dunha fotografía aérea son interpretados. 8.2. Interpreta algunhas 

imaxes obtidas por radiometria. 9.1. Amosa unha actitude emprendedora, acepta erros para 

avaliar a si mesmos, persevera en esforzos de recuperación e participa activamente en 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 10.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, tomando coidado dos instrumentos e do material utilizado. 10.2. Desenvolve a 

planificación de forma independente do traballo experimental. 11.1. As técnicas e os códigos 

utilizados para representar moléculas e valoran a súa representación correcta.  
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TEMA 2: A atmosfera, o tempo e o clima 

DURACIÓN APROXIMADA: ½ 4ª semana de setembro e 1.ª semana de outubro. 

CONTIDOS: Composición e estrutura da atmosfera: -  Os gases atmosféricos. -  Estrutura da 

atmosfera. -  A atmosfera e a orixe da enerxía externa. O clima e o tempo atmosférico: -  A 

presión atmosférica. -  Gradientes verticais e investimento térmico. -  A regulación da 

temperatura da atmosfera. -  Nubes e precipitacións. -  Fenómenos violentos da atmosfera. O 

clima: -  O clima da Península. -  Os climogramas. -  O clima das illas Canarias (o efecto 

Föehn en Canarias). -  Interpretación de mapas meteorolóxicos. Recursos enerxéticos da 

atmosfera: -  A enerxía solar como recurso. -  A enerxía eólica como recurso. O 

aproveitamento da enerxía eólica en España. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Identificar os efectos da radiación solar nas capas fluídas.    

2.  Comprender o funcionamento das capas fluídas establecendo a súa relación co clima.     3.  

Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa súa procedencia e importancia 

biolóxica.    4.  Explicar a formación de precipitacións relacionándoo cos movementos de 

masas de aire.     5.  Identificar os riscos climáticos, valorando os factores que contribúen a 

favorecelos e os factores que contribúen a paliar os seus efectos. 6.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver 

actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 7.  Realizar un traballo 

experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa execución e interpretando 

os seus resultados.  8.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na 

realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Valora a radiación solar como recurso enerxético.   

1.2.  Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima.   1.3.  Explica a 

relación entre a radiación solar e a xeodinámica externa.    2.1.  Identifica os compoñentes da 

atmosfera relacionándoos coa súa orixe, distribución e dinámica.   2.2.  Explica a dinámica da 

atmosfera e as súas consecuencias no clima.  3.1.  Relaciona os compoñentes da atmosfera 

coa súa procedencia. 3.2.  Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia 

biolóxica. 4.1.  Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. 4.2.  

Interpreta mapas meteorolóxicos. 5.1.  Relaciona os diferentes riscos climáticos cos factores 

que os orixinan e as consecuencias que ocasionan. 5.2.  Propón medidas para evitar ou 

diminuír os efectos dos riscos climáticos.  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os 

erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos 

exercicios de aprendizaxe cooperativa. 7.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado.  7.2.  Desenvolve con 

autonomía a planificación do traballo experimental. 8.1.  Utiliza técnicas e códigos para a 

realización de creacións propias. 

TEMA 3: Contaminación da atmosfera 

DURACIÓN APROXIMADA: 2.ª e 3.ª semanas de outubro. 

CONTIDOS: A contaminación da atmosfera: -  As causas da contaminación. -  O estudo da 

contaminación. -  Sistemas de control da calidade do aire. As sustancias contaminantes do 

aire: -  Principais sustancias contaminantes. -  Dinámica das sustancias contaminantes do 

aire. -  Influencia das condicións atmosféricas nos efectos dos contaminantes. -  Efectos das 

sustancias contaminantes. -  Néboas contaminantes e esmog. - Prevención e corrección da 

contaminación por sustancias. A contaminación debida a ondas: -  A contaminación acústica. -  

A contaminación lumínica. -  As ondas electromagnéticas. A choiva aceda: -  As causas da 

choiva aceda. -  Os efectos da choiva aceda. A destrución da capa de ozono: -  Efectos da 

destrución da capa de ozono. -  Contaminantes que destrúen o ozono. -  Vixilancia da capa de 

ozono. O cambio climático: -  O cambio climático por aumento do efecto invernadoiro. -  O 
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cambio climático actual e as súas consecuencias. -  A loita contra o cambio climático: a 

redución e captura do CO2. -  As consecuencias do cambio climático. O Cumio de París. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Argumentar a orixe da contaminación atmosférica, as súas 

repercusións sociais e sanitarias. 2.  Propor medidas que favorecen a diminución da 

contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro.  3.  Relacionar a contaminación 

atmosférica cos seus efectos biolóxicos.  4.  Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da 

contaminación atmosférica.  5.  Comprender a importancia da capa de ozono e a súa orixe.    

6.  Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 7.  Mostrar 

iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 

desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.  8.  Realizar un 

traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa execución e 

interpretando os seus resultados.  9.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Identifica os efectos biolóxicos da contaminación 

atmosférica.  1.2.  Asocia os contaminantes coa súa orixe, recoñecendo as consecuencias 

sociais, ambientais e sanitarias que producen. 2.1.  Describe medidas que preveñen ou 

atenúan a contaminación atmosférica e o efecto invernadoiro. 3.1.  Relaciona o grao de 

contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou topográficas. 3.2.  Explica os 

efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica. 4.1.  Describe os efectos 

locais, rexionais e globais ocasionados pola contaminación do aire. 4.2.  Distingue a orixe e os 

efectos do ozono troposférico e estratosférico. 5.1.  Determina a importancia da capa de 

ozono, valorando os efectos da súa diminución.  5.2.  Sinala medidas que preveñen a 

diminución da capa de ozono.  6.1.  Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na 

Terra.  6.2.  Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto invernadoiro e 

as súas consecuencias. 7.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao 

autoevaluarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios 

de aprendizaxe cooperativa.  8.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, coidando os instrumentos e o material empregado.  8.2.  Desenvolve con 

autonomía a planificación do traballo experimental. 9.1.  Utiliza técnicas e códigos para a 

realización de creacións propias. 

TEMA 4:  A hidrosfera: dinámica e recursos 

DURACIÓN APROXIMADA: 4.ª semana de outubro e 1.ª semana de novembro. 

CONTIDOS: A hidrosfera. As masas de auga:-  Distribución da auga na biosfera. -  A 

hidrosfera como regulador climático. -  A dinámica da hidrosfera. O ciclo hidrológico. Augas 

continentais: -  Os ríos. -  Os glaciares. -  As augas subterráneas. Tipos de acuíferos. -  Os 

lagos. -  Os humidais. -  O balance hídrico e o seu cálculo. A auga como recurso: -  Recursos 

de auga naturais. -  O ano hidrológico. -  O uso da auga. -  A seca. -  A seca en España. As 

augas mariñas, o océano: -  Dinámica oceánica. -  O fenómeno do «O Neno». A enerxía do 

mar: -  A enerxía dos océanos. A enerxía hidráulica: -  Que é a enerxía hidráulica. -  

Aproveitamento da enerxía hidráulica. Vantaxes e inconvenientes da centrais con encoro e 

fluyentes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Comprender o papel da hidrosfera como regulador 

climático. 2.  Asociar algúns fenómenos climáticos coas correntes oceánicas (ou a 

temperatura superficial da auga).  3.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os 

problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao 

traballar en grupo. 4.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, 

describindo a súa execución e interpretando os seus resultados.  5.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias.   
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE:   1.1.  Razoa o funcionamento da hidrosfera como 

regulador climático. 1.2.  Determina a influencia da circulación oceánica no clima. 2.1.  Explica 

a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos como «O Neno» e os furacáns, entre 

outros.  2.2.  Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima.  3.1.  Mostra 

unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de 

recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa. 4.1.  Coñece 

e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o material 

empregado. 4.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. 5.1.  

Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. 

TEMA 5: Os impactos sobre a hidrosfera 

 DURACIÓN APROXIMADA: 2.ª e 3.ª semanas de novembro 

CONTIDOS: A contaminación da auga:-  As causas da contaminación. -  Tipos de 

contaminación da auga. -  Tipos de contaminantes da auga. Efectos xerais da contaminación 

da auga: -  Contaminación das augas fluviais. -  Demanda biolóxica de osíxeno. -  

Autodepuración das correntes fluviais. -  Contaminación das augas subterráneas. -  Os xurros. 

-  Contaminación dos mares e océanos. -  Eliminación das mareas negras. -  Contaminación 

das augas estancadas: a eutrofización. Outros impactos sobre a hidrosfera: -  As obras 

públicas. -  A sobreexplotación dos acuíferos. Depuración e potabilización da auga: -  

Sistemas de tratamento e depuración das augas residuais urbanas. -  Tratamento da auga de 

consumo. -  Sistema de depuración máis usual dunha EDAR. A calidade da auga: -  

Parámetros indicadores de calidade da auga. -  Indicadores biolóxicos de contaminación. -  

Control e protección da calidade da auga en España. -  A xestión da auga. -  A xestión da 

demanda. A desalación da auga mariña. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Clasificar a contaminantes da auga respecto da súa orixe e 

aos efectos que producen. 

    2.  Coñecer os indicadores de calidade da auga. 

  3.  Valorar as repercusións que ten para a humanidade a contaminación da auga, propondo 

medidas que a eviten ou diminúan. 

    4.  Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das augas residuais. 

   5.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

    6.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa 

execución e interpretando os seus resultados. 

   7.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 

creacións propias. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:1.  Clasificar a contaminantes da auga respecto da súa orixe e 

aos efectos que producen. 2.  Coñecer os indicadores de calidade da auga.   3.  Valorar as 

repercusións que ten para a humanidade a contaminación da auga, propondo medidas que a 

eviten ou diminúan. 4.  Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das augas 

residuais.   5.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de 

defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

6.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a súa 

execución e interpretando os seus resultados. 7.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos 

e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.1.  Coñece e describe a orixe e os efectos da 
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contaminación das augas superficiais e subterráneas. 1.2.  Relaciona os principais 

contaminantes da auga coa súa orixe e os seus efectos.  2.1.  Coñece e describe os principais 

indicadores de calidade da auga. 3.1.  Describe o proceso de eutrofización das augas 

valorando as consecuencias do mesmo. 3.2.  Propón actitudes e accións, individuais, estatais 

e intergobernamentais que minimicen as repercusións ambientais da contaminación da auga.    

4.1.  Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha. 5.1.  Mostra unha 

actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de 

recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.  6.1.  

Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o 

material empregado.  6.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. 

7.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. 

TEMA 6:  A Xeosfera I: a dinámica interna 

DURACIÓN APROXIMADA:  4.ª semana e ½ 5.ª semana de novembro. 

CONTIDOS: A xeosfera: estrutura e composición: -  A estrutura da geosfera. -  A formación da 

Terra. -  O estudo do interior terrestre. -  Descontinuidades sísmicas. -  A enerxía interna: orixe 

e interaccións. -  Calor interna e estrutura da geosfera. -  A distribución da calor interna e a 

dinámica da xeosfera. -  Modelo da dinámica do interior da Terra. -  A enerxía xeotérmica 

como recurso. -  Riscos xeolóxicos e enerxía. Os riscos volcánicos: -  O perigo dos volcáns. -  

A prevención dos riscos volcánicos. -  Os volcáns españois e os seus riscos. Os terremotos: -  

Os terremotos e as ondas sísmicas. -  Os sismogramas. -  O estudo dos terremotos. -  Os 

riscos sísmicos. -  Factores que aumentan o risco sísmico. -  A predición de terremotos. A 

prevención dos riscos sísmicos. Riscos sísmicos en España. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.  Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos xeolóxicos. 2.  

Identificar os factores que favorecen ou atenúan os riscos xeolóxicos.  3.  Determinar métodos 

de predición e prevención dos riscos xeolóxicos.  4.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora 

de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en grupo.  5.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion 

de prácticas, describindo a súa execución e interpretando os seus resultados. 6.  Utilizar 

diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:  1.1.  Identifica as manifestacións da enerxía interna da 

Terra e a súa relación cos riscos xeolóxicos. 2.1.  Explica a orixe e os factores que determinan 

os riscos sísmico e volcánico.  3.1.  Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos 

xeolóxicos.  3.2.  Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos que producen. 4.1.  Mostra unha 

actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera nas tarefas de 

recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.   5.1.  

Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os instrumentos e o 

material empregado.  5.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental.  

6.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. 
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B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

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

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: última semana de outubro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 1, 2, e 3. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: última semana de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Temas 4, 5 e 6. Preguntas de desarrollo e tipo test. 

Si o profesor o considera necesario, pode incluir a materia do 1º exame no 2º exame. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para valorar o 

traballo diario. Os profesores poderán subir ou baixar a nota ata un punto 

dependendo da boa ou mala actitude 

RECUPERACIÓN: 

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

  Sen exame  

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

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

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

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

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

como nota da terceira avaliación a media das tres avaliacións e coincidirá ca nota final. 
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INGLÉS 
 

 
ASIGNATURA: INGLÉS 

CURSO:  2º BACH.                                 AVALIACIÓN: 1ª                          ANO ACADÉMICO:19-20 

BOOK  TRENDS 2 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1: Aiming high 

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS  :Vocabulario relativo a educación e madurez, sufixos para formar outras 

categorías de palabras, tempos perfectos, audios, lecturas, redaccións y expresión oral 

seguindo as pautas do libro. 

 

TEMA 2  Get involved! 

DURACIÓN APROXIMADA:20 DIAS 

CONTIDOS:Vocabulario relativo a problemas sociais, xustiza social, protesta e outros, estilo 

indirecto, audios e lecturas relacionadas, redaccións e expresión oral seguindo as pautas do 

libro 

  

1ª aval. ESTANDARES DE APRENDIZAXE: @ alumn@ coñece e usa adecuadamente o vocabulario das unidades, 

usa as estruturas gramaticais estudadas  de xeito oral e por escrito , fai redaccións e descricións,  fai 

lectura comprensiva de textos responde a preguntas sobre os mesmos coñece e identifica sinónimos , 

fai transformacións gramaticais seguindo as pautas e escribe redaccións de aproximadamente 150 

palabras adecuándose ao estilo e temática propostos 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

  Chegado este nivel entendese que @ alunm@ participa activamente en todas as actividades que se fan 

na aula seguindo o programa, pediráselle unha redacción por tema. 

 EXAMES: Máximo dous por avaliación 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Mediados de Outubro aprox. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Introdución e tema 1 

Listening 10% 

Reading 15% 
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Grammar 10% 

Vocabulary 10% 

Writing 20% 

Speaking 20% 

Phonetics 5% 

Classwork 10% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Segunda quincena de Novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Introdución  e temas 1 e 2 

Segue a mesma estrutura que o anterior. 

         

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

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

continuidade da materia 

       

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada:  

  Sen exame  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

*  Amosa interese, participa nas actividades tanto individuais como de grupo, participa nas 

clases impartidas polo auxiliar de conversa, fai as tarefas propostas, libro de lectura e 

outras actividades propostas por @ profes@r. A cualificación será sempre global, amosará 

o nivel que posúe o alumno/a e será en base a competencia comunicativa. 

 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 

 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 

 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode 

resumilos. 

 Comprende textos orais e é capaz de respostar cuestións sobre eles. 

 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as 

instrucións dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os 

erros básicos que se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

 Aspectos académicos que se cualifican 

Comprensión oral/escrita: 

LISTENING    READING 

Produción oral/escrita: 

WRITING   SPEAKING/PHONETICS   

Tools: 

GRAMMAR   VOCABULARY 

  

OUTRAS CONSIDERACIÓNS: 

 Como o programa Xade non admite decimais, a decisión de redondear 

positiva ou negativamente a nota das probas vai en función da actitude do alumno 

ao longo do curso e que valora só o profesor/a . Cando dicimos actitude, queremos 

dicir, actitude positiva cara a materia, profesor e compañeiros, de respecto e 

tolerancia así coma de amosar interese e participar activamente na clase. 

mailto:profes@r
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 A nota da avaliación ordinaria e a mesma que a da terceira avaliación ou 

superior . 

 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentarase 

facer xunto con outra clase, de non ser posible buscarase outra data que non 

interfira coa marcha da clase polo que a realización da proba de audio non esta 

garantida. O departamento non pode preparar nin pode facer exames de listening 

para un único alumno. 

 En setembro non se fará, na proba extraordinaria, nin exame oral nin listening 

(por razóns organizativas). A puntuación inclúese no  resto dos ítems. 

 Erros  básicos que se penalizarán con (0.1p): 

- Omitir o suxeito diante dun verbo. 

- Omitir o –s da terceira persoa do presente simple. 

- Confundir auxiliar do/does. 

- Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 

- Usar posesivos/demonstrativos incorrectamente. 

- Non dominar os tempos verbais. 

- Cometer faltas de ortografía. 

- Unha presentación escrita desordenada, con riscaduras, e de aspecto 

descoidado, sen marxes e parágrafos destacados, 

- Falta de coherencia e estruturación nas mensaxes producidas 

- Non axustarse ao tema demandado. 

- A copia literal das palabras ou expresións ou frases do texto a traballar. 

- Respostas curtas no traballo de comprensión de textos escritos. 

- Reincidencia de erros de pronunciación básica. 

- Erros nos contidos mínimos de cada unidade. 

- Mal uso do artigo. 

- Non seguir as instrucións na clase de conversa. 

- Presentacións orais faltas de fluidez e naturalidade. 
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FRANCÉS 

 
Libro de texto: Génération Lycée 2 (livre de l’élève et cahier d’activités). Ed. Santillana  

 

CONTIDOS 1ª AVALIACIÓN 

 

 FUNCIÓNS 

COMUNICATIVAS 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-

DISCURSIVAS 

LÉXICO FONÉTICA 

UNITÉ 1 

(6/7 

sesións) 

 
 

Narrar en  pasado  

Expresión do medo 

e reconforto (dialogo 

na consulta do 
médico) 

 

Passé composé et Imparfait 
Passé récent 

 A duración 

Adxectivos e pronomes 
indefinidos 
Dire, courir, mourir 
 

O corpo humano 

As enfermedades e 

os remedios 

Accidents 
Catástrofes 

naturais 

Sons 

específicos 

do francés 

Repaso 

UNITÉ 2 

(6/7 

sesións) 

 
 

Expresar unha 

opinión 

Falar do tempo 

Falar do futuro 
(estudios no 

estranxeiro) 

Pronomes demostrativos 

neutros 
Futur simple 

Situar no tempo 
Moi aussi/non plus- Moi 
non/si 

Verbos impersoais 
Croire, suivre, pleuvoir 

O sistema escolar 

O tempo 

meteorolóxico 

 
 

Sons 

específicos 

do francés 

Repaso 

UNITÉ 3 

(6/7 
sesións) 

 

 

Expresar 

sentimentos 
positivos 

Dar consellos 

(seguimento da 

actualidade) 

Conditionnel présent 

A frase exclamativa 
Os pronomes relativos dont et 
où 
Nomnalisation 
Conclure, résoudre 

Os médias , a 

televisión, os 
periódicos 

 

 

 

 

Sons do 

francés. 
Pronuncia 

correcta 

UNITÉ 4 

(6/7 
sesións) 

 

 

Expresar o 

arrepentemento e 
sentimentos 

negativos 

(ecoloxismo) 

Conditionnel passé 

Plus-que-parfait et futur 
antérieur 
L’accord du participle passé 

O superlativo 
Battre, vivre 

 

Animais da granxa 

e salvaxes 
O medio ambente 

Os espazos 

naturais 

Ecoloxismo 

Sons do 

francés. 
Pronuncia 

correcta 

Exame : (a data concretarase mínimo 3 semanas antes) : primeira semana decembro 

 

CRITERIOS CUALIFICACIÓN 

Ó remate de cada avaliación /trimestre, haberá un exame escrito, baseado do modelo das 

probas da ABAU para Francés 2º idioma. A nota deste exame comportará un 80% da nota da 

avaliación. Non haberá exame oral, aínda que os bloques correspondentes á comprensión e expresión 

de textos orais quedarán avaliados a través doutros instrumentos establecidos nesta programación 

(10% nota da avaliación) 

O seguimento do traballo do alumnado, comportará un 10% da nota da avaliación 

(maioritariamente redaccións quincenais  para entregar)  

 

RECUPERACIÓN DUNHA AVALIACIÓN : Non hai, ó tratarse dunha materia de avaliación continua. O 

alumnado que suspenda unha avaliación poderá recuperala ó aprobar a/as seguinte/s, agás a 3ª. O 

alumnado que suspenda a 3ª avaliación, terá que acudir à avaliación extraordinaria de setembro. 

Nembargante, o Departamento poderá estudar a posibilidade de facer unha recuperación final 

extraordinaria en xuño se o considera oportuno. 

CAMBIO DE SEGUNDA A PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA : O alumnado que no segundo curso de 

bacharelato desexe cambiar o idioma da materia primeira lingua estranxeira poderá incorporarse ás 
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ensinanzas da lingua estranxeira II coa autorización do/da director/a do centro e sempre que curse 

simultaneamente a materia de primeiro curso.  

A solicitude de cambio á dirección do centro realizarase no momento da matrícula e, en 

calquera caso, antes do inicio das actividades lectivas do segundo curso. 

A dita materia de primeiro non será computable para os efectos de modificar as condicións en 

que o alumnado promocionou ao segundo curso.  

Será requisito indispensable a superación previa da materia do primeiro curso para poder ser 

avaliado/a na materia de segundo.  

Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non 

poida asistir ás clases de Lingua Estranxeira I, esta materia tratarase de forma análoga ás pendentes e 

o departamento didáctico que a imparte proporá ao alumnado un plan de traballo con expresión dos 

contidos mínimos esixibles e das actividades recomendadas e programará probas parciais para 

verificar a superación desa materia.  

 

 

 

 CC 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

B
L
O

Q
U

E
 1

 :
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 O

R
A

IS
 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

 

Persevera no seu proceso de 

aprendizaxe, axustándoo ás 
necesidades da tarefa e 

mellorándoo 

Coñecer e aplicar 

estratexias para 

comprender o sentido 
xeral e detalles dun texto 

 

Identificar o sentido 

xeral, información 

esencial, puntos 
principais e detalles en 

textos orais breves ou de 

lonxitude media, de viva 

voz ou gravados, 

claramente estruturados, 

e que traten sobre temas 
traballados 

 

Comprender o esencial e 

mais relevante en 

situacións comúns 
 

Comprender o esencial 

en conversas sinxelas 

relativas a temas 

frecuentes do ámbito 

persoal ou público 
 

Comprender o sentido 

xeral e información 

esencial de presentación 

sobre temas coñecidos e 
programas de televisión 

ou internet 

 

 

 

 

- Observación 

sistemática no 
aula(elaboración 

de listas de control 

da ausencia ou 

presencia de 

determinadas 

conductas e acción 
 

- Probas orais ó 

remate de cada 

unidade 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
CD 

Capta o principal e detalles de 

mensaxes gravadas ou de viva 

voz que conteñan instruccións,  

indicacións ou outra 
información 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

-Comprende, nunha conversa 

formal ou entrevista, 

información relevante sobre 

asuntos prácticos relativos a 

temas coñecidos 
 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

- Comprende o que se lle di en 

transaccións e situcións cotiás 

 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

- Comprende unha conversa 

informal,  opinions diversas 

para intervir nunha conversa ou 
discusión sobre temas cotiás ou 

traballados na clase 

- Comprende información 

relevante sobre a vida presente e 

pasada dunha persoa 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
CD 

- Identifica os aspectos mais 

importantes en presentacións 

sobre temas coñecidos 
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U
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 :
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O
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U

C
C
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O

S
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R
A
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CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

-Participa activamente en 
intercambios comunicativos na 

aula, utilizando a lingua 

estranxeira 

 

Aplicar estratexias para 

producir textos orais 

breves ou de lonxitude 

media 

 
Interactuar en situacións 

reais ou simuladas 

 

Intercambiar de xeito 

sinxelo pero eficaz 
calquera tipo de 

información en calquera 

situación, usando un 

repertorio de léxico e 

estruturas frecuentes no 

ámbito público e persoal 
 

Producir textos de 

extensión breve ou 

media, cara a cara ou por 

teléfono,en calquera 
rexistro 

 

Participar en situacións 

de comunicación formais, 

utilizando fórmulas 

habituais para 
argumentar e xustificar 

- Observación 

sistemática no 

aula (elaboración 

de listas de control 

da ausencia ou 
presencia de 

determinadas 

conductas e acción 

 

-Exposicións orais 
no aula 

 

-Probas ó remate 

de cada unidade 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

-Fai presentacións breves e ben 

estruturadas ensaiadas 

previamente sobre temas 

traballados 

 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

- Participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara 

ou por teléfono , sobre asuntos 

cotiás 

 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

-Desenvólvese adecuadamente e 

utiliza estratexias de 
comunicación apropiados para 

facerse entender en situación 

cotiás ou que poidan xurdir 

 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

CD 

Toma parte en conversas 

formais, entrevistas...sobre 

temas coñecidos, 
intercambiando informacións e 

opinións 

B
L
O

Q
U

E
 3

 :
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 D

 T
E

X
T
O

S
 E

S
C

R
IT

O
S

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Localiza fácilmente información 

específica en textos 

xornalísticos, en calquera 

soporte, sobre temas traballados 

 

Utilizar estratexias de 

lectura para identificar a 

información mais 

importante e deducir o 
que non coñece 

 

Seguir instruccións e 

consignas básicas, de 

carácter público e 

institucional 
 

Comprender información 

relevante en textos 

narrativos e descriptivos 

de certa lonxitude e ben 
estruturados, sobre 

temas traballados 

 

Comprender en textos 

formais un repertorio 

básico de expresións 
fixas para poder 

reaccionar 

 

Identificar a información 

esencial, puntos mais 
relevantes e detalles en 

textos en calquera 

formato, escritos en 

calquer rexistro, que 

traten temas traballados  

 
 

 

 

 

- Control 
sistemático do 

traballo do 

alumn@ na aula e 

na casa(Caderno 

de clase, caderno 

de exercicios, 
fichas entregadas 

polo profesor@) 

 

-Probas escritas ó 

remate de cada 
unidade 

 

Exame de 

avaliación 

 

 

  

CCL 

CAA 
CSC 

CCC 

CD 

Entende o sentido xeral e 
información relevante en 

anuncios e comunicacións 

públicos 

CCL 

CD 

Identifica información relevante 

en instruccións sobre o uso de 

aparellos 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

- Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte, 

sobre temas coñecidos ou do 

seu interese 

CCL 
CSC 

CCEC 

 

- Comprende o esencial de 

correspondencia formal 
institucional ou comercial como 

para poder reaccionar en 

consecuencia 

CCL 

CAA 
CSC 

CD 

Entende información específica 

importante en paxinas web e 
outros materiais de consulta  

que conteñan imaxes 
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CCL 

CSC 

CD 

Escribe correspondencia persoal 

e participa en foros, blogs… do 

seu interese 

Coñecer e aplicar 

estratexias axeitadas 

para elaborar textos 

escritos sinxelos de 

lonxitude breve ou media 

 
Completar documentos 

básicos 

 

Escribir mensaxes breves 

en calquera soporte 
 

Producir correspondencia 

formal a partir de 

modelos básicos 

 

Escribir en calquera 
soporte textos ben 

estruturados , breves ou 

de extensión media, 

sobre temas traballados, 

respetando os recursos d 
cohesión e convencións 

ortográficas máis comúns 

 

- Control 
sistemático do 

traballo do 

alumn@ na casa 

(Caderno de clase, 

caderno de 

exercicios, fichas 
entregadas polo 

profesor@) 

 

- Probas escritas ó 

remate de cada 
unidade 

 

-Exame de 

avaliación 

CCL 

CAA 

CD 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

persoal, educativa ou laboral 
 

CCL 

CAA 

CD 

Escribe notas, mensaxes…en 

calquera soporte , para dar e 

solicitar información e opinión 

 

CCL 

CSC 
CCEC 

CD 

Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións 

públicas ou privadas, 
destinadas a pedir ou dar 

información, solicitar un servizo 

ou reclamación 

CCL 

CCSC 

CD 

 

 

Escribe informes nos que da 

información esencial sobre 

temas traballados 
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CCL 

CAA 

CCEC 

-Produce léxico e estruturas 

básicas no oral e na escrita Expresarse con suficiente 

fluidez para que poida 

seguirse o fío do seu 

discurso 

 

Utilizar coñecementos 
socioculturais e 

sociolingüísticos para a 

comprensión e 

producción d textos 

 
Producir textos e inferir o 

significado de palabras 

ou frases descoñecidas a 

partir das experiencias e 

coñecementos doutras 

linguas 
 

Participar en proxectos 

transversais 

 

Levar a cabo as función 

demandadas polo 
propósito comunicativo 

 

Recoñcer e aplicar un 

repertorio léxico de uso 

común relativo ós 
contidos traballados 

 

 
 

Observación 

sistemática do 

alumn@ na aula 

 

Probas ó remate 
de cada unidade e 

exame de 

avaliación 

CCL 

CAA 

CSC 
CCEC 

-Utiliza adecuadamente as 

convencións orais e escritas 
básicas propias do francés 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

-Toma en consideración os 
coñecementos e experienzas 

noutras linguas nas actividades 

de aula 

CCL 
CSC 

CCEC 

CD 

- Participa en proxectos nos que 
se utilizan varias linguas e 

relacionados con Elementos 

Transversais 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

-Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa 
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FÍSICA 

 

MATERIA: FÍSICA 

CURSO: 2ºBACH AVALIACIÓN: 1ª ANO ACADÉMICO: 19-20 
 
 

TEMA 0. REPASO DE CÁLCULO VECTORIAL E DE TRABALLO E ENERXÍA 
 

TEMPO ESTIMADO: 2 SEMANAS 
 
 

CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

O grupo de traballo lembra que hai unha serie de competencias, que son fundamentais para 

a aprendizaxe da Física en 2º de bacharelato, que o alumnado deberá dominar. Entre elas 

cítanse: 

 
CINEMÁTICA 

1. Significado físico das compoñentes intrínsecas da aceleración. 

2. Clasificación dos movementos en función das compoñentes intrínsecas da aceleración. 

3.Características e ecuacións cinemáticas de movementos rectilíneos uniformes e uniformemente 

variados. 

4. Características e ecuacións do movemento circular uniforme. 

5. Características e ecuacións do movemento harmónico simple. 

 
DINÁMICA 

6. Forza total sobre unha partícula que describe un movemento rectilíneo uniforme e 

uniformemente variado, movemento circular uniforme e movemento harmónico simple. 

7. Momento lineal dunha partícula. Teorema de conservación do momento lineal. 

8. Momento dunha forza con respecto a un punto. Forzas centrais. 

9. Momento angular dunha partícula con respecto a un punto. Teorema de conservación do 

momento angular. 

 
TRABALLO E ENERXÍA 

10. Concepto de traballo e enerxía. 

11. Diferenza entre forzas conservativas e non conservativas. 

12. Enerxía cinética e potencial. 

13. Principio de conservación da enerxía. 

 
INTERACCIÓN GRAVITACIONAL E ELÉCTRICA 

14. Leis de Kepler. 

15. Lei de Newton da Gravitación Universal. 

16. Lei de Coulomb. 
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

1. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan  as 

magnitudes nun proceso físico. 

2. Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos 

datos proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno, e 

contextualiza os resultados. 

3. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres variables a 

partir de datos experimentais, e relaciónaas coas ecuacións 

matemáticas que representan as leis e os principios físicossubxacentes. 

4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de 

divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 

linguaxe oral e escrita con propiedade. 

5. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación 

científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos 

proxectos de investigación. 

ORIENTACIÓNS Estes estándares son comúns a todos os bloques e trataranse de forma 

transversal. 

O alumnado deberá ser competente na utilización das ferramentas básicas do 

traballo científico e tratamento de datos, nomeadamente a coherencia na 

expresión dos resultados, e a correcta representación e interpretación de 

táboas e gráficas. 
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BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITACIONAL 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación 

entre a intensidade do campo gravitacional e a aceleración da gravidade. 

2. Representa o campo gravitacional mediante as liñas de campo e as 

superficies equipotenciais. 

3. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitacional e determina o 

traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 

4. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 

5. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos 

como satélites, planetas e galaxias. 

6. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da 

dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa do corpo central. 

7. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita 
media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae 

conclusións. 

ORIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para dar resposta a cuestións relacionadas 

cos seguintes contidos: 

1. Intensidade do campo gravitacional e relación coa aceleración da 

gravidade. 

2. Variación da intensidade do campo gravitacional coa profundidade, 

coa altura e coa latitude. 

3. Representación do campo gravitacional. Liñas de campo e superficies 

equipotenciais. 

4. Aplicación da lei fundamental da dinámica para a determinación das 

relacións entre velocidade, raio, período da órbita e a masa do corpo 

central. 

5. Características do campo gravitacional como campo de forzas centrais 

e conservativas. Conservación do momento angular. Traballo 

realizado polo campo. Concepto de enerxía potencial gravitacional e 

potencial gravitacional. 

6. Relación entre a intensidade de campo gravitacional e o potencial 

gravitacional. 

7. Principio de conservación da enerxía aplicado tanto ao movemento de 

masas baixo a acción do campo gravitacional, como ao movemento 

orbital de satélites e planetas. 

8. Velocidade de escape dun corpo. 

A resolución de problemas incluirá: 

9. A determinación da intensidade de campo gravitacional e da forza 

gravitacional resultante sobre unha determinada masa. 

10. A determinación dos parámetros relativos ao  movemento  orbital 

circular dun satélite ou planeta: momento angular, velocidade orbital, 

radio da órbita e período orbital. 

11. O cálculo da enerxía potencial e do traballo realizado para desprazar 

unha masa-problema entre distintas posicións do campo 

gravitacional. 

12. A aplicación de consideracións enerxéticas ao movemento de masas 

no campo gravitacional e ao movemento de satélites: posta en órbita, 

cambio de órbita e velocidade de escape. 

Polo que respecta ao apartado de actividades prácticas, as cuestións 
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 referiranse á análise e interpretación de datos experimentais relacionados co 

movemento orbital de satélites de órbita media, baixa e xeoestacionaria,  

aplicando os contidos 

teóricos do tema, ou datos e ecuacións proporcionados a tal efecto. 
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BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

• CAMPO ELÉCTRICO 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación 

entre intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica. 

 Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais 

eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais. 

 Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, 

incluíndo as liñas de campo e as superficies equipotenciais. 

 Compara os campos eléctrico e gravitacional, e establece analoxías e 

diferenzas entre eles. 

 Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun 

campo xerado por unha distribución de cargas, a partir da forza neta 

que se exerce sobre ela. 

 Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous 

puntos dun campo eléctrico creado por una ou máis cargas puntuais a 

partir da diferenza de potencial. 

 Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha 

superficie equipotencial e discúteo no contexto de campos conservativos. 

 Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a 

superficie que atravesan as liñas do campo. 

 Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando 

o teorema de Gauss. 

 Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio 

electrostático e recoñéceo en situación cotiás, como o mal funcionamento 

dos móbiles en certos edificios ou o efecto dos raios eléctricos nos avións. 

ORIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para dar resposta a cuestións relacionadas 

cos seguintes contidos: 

 Natureza eléctrica da materia. 

 Intensidade do campo eléctrico e a forza. Carácter vectorial. 

 Características do campo eléctrico como campo de forzas centrais e 

conservativas: aplicación do principio de conservación da enerxía 

mecánica. 

 Analoxías e diferenzas dos campos eléctrico e gravitacional. 

 Traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía 

potencial. Concepto de enerxía potencial eléctrica e potencial 

eléctrico. 

 Relación entre a intensidade de campo eléctrico e o potencial 

eléctrico. 

 Teorema de Gauss aplicado ao campoeléctrico. 

 Representación do campo e potencial eléctricos de distintas 

distribucións de carga. Liñas de campo e superficies equipotenciais. 

 Movemento de partículas cargadas en campos eléctricos uniformes. 

A resolución de problemas incluirá: 

 O tratamento vectorial do campo eléctrico e da forza e o emprego do 

principio de superposición para o seu cálculo no caso de varias cargas 

puntuais. 

 A determinación da enerxía potencial e do potencial dunha 

distribución de cargas puntuais e o cálculo do traballo realizado para 

desprazar una carga-problema entre distintas posicións do campo 

eléctrico creado pola distribución de cargas. 
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  A aplicación do carácter conservativo do campo eléctrico e do 

principio de conservación da enerxía. 

 □ A análise do movemento de partículas cargadas en campos eléctricos 

uniformes. 

□ O cálculo do campo eléctrico e do potencial creados por una esfera 

condutora cargada. 

Polo que respecta ao apartado de actividades prácticas, as cuestións terán 

relación coa carga por indución e o apantallamento electromagnético (gaiola  

de Faraday), desde una perspectiva procedemental e cualitativa. 

 
 
 

B.-AVALIACIÓN INSTRUMENTOS: 
 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO. Terase en conta o traballo diario, saídas ao encerado para 

resolver problemas, solucións e respostas a cuestión e prácticas de laboratorio. 

 
 

EXAMES 
 

Faranse dous exames por avaliación. O primeiro contará un 40% e o segundo un 60%, dado que neste 

exame entrará a materia do primeiro. Para poder facer media é necesario ter unha mínima nota de 2 en 

cada exame 
 

DATA 1º EXAME: 14-18 outubro aproximadamente 
 

DATA 2º EXAME: entre o 19 e o 26 de novembro 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que aplicar unha fórmula e dita fórmula fora 
desenrolada polo profesor na clase correspondente, o alumn@ tamén o terá que facer na cuestión. En caso 
de que non o faga dita cuestión (exercicio) non se valorará. 

 
 

A nota da avaliación será esa media ponderada dos exames. O traballo diario, problemas feitos na casa, saídas ao 

encerado, prácticas de laboratorio terase en conta na nota de avaliación a partires dunha nota media de 4,25 

para redondeo da nota. 

 

RECUPERACIÓN: 
 

Mediante un exame : 
Data aproximada: Despois de cada avaliación. Entrará toda a materia da avaliación 

 

NOTA FINAL: A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas ou recuperadas. Para superar a 

materia é necesario ter as tres avaliacións aprobadas. A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas ou 

recuperadas. Para superar a materia é necesario ter as tres avaliacións aprobadas, senón a superan, terán un 

exame final de toda a materia. 
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QUÍMICA 

 

MATERIA: QUÍMICA 

CURSO: 2ºBACH AVALIACIÓN: 1ª ANO ACADÉMICO: 19-20 
 

TEMA 0. REPASO DE ESTEQUIÓMETRÍA E TERMOQUÍMICA 
 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS 
 

TEMA 1. ORIXE E EVOLUCIÓN DOS COMPOÑENTES DO UNIVERSO(I) 
 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS 
 

CONTIDOS. 1. Estrutura da materia. Hipótese de Planck.2. Modelo atómico de Bohr.3.Modelo atómico de 

Bohr.4 Orbitais atómicos. Números cuánticos e a súa interpretación.5Mecánica cuántica: hipótese de De 

Broglie, principio de indeterminación de Heisenberg. 6.Partículas subatómicas: orixe do Universo. 7. 

Clasificación dos elementos segundo a súa estrutura electrónica: sistema periódico.8. Clasificación dos 

elementos segundo a súa estrutura electrónica: sistema periódico.9. Propiedades dos elementos segundo a súa 

posición no sistema periódico: enerxía de ionización, afinidade electrónica, electronegatividade e raio atómico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata chegar ao modelo actual, discutindo as súas 
limitacións e a necesidade dun novo. 

2. Recoñecera importancia da teoría mecanocuántica para o coñecemento do átomo. 
3. Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica: dualidade onda-corpúsculo e incerteza. 
4. Describir as características fundamentais das partículas subatómicas, diferenciando os tipos. 
5. Establecer a configuración electrónica dun átomo en relación coa súa posición na táboa periódica. 

6. Identificaros números cuánticos para un electrón segundo no orbital en que se atope. 
7. Coñecer a estrutura básica do sistema periódico actual, definir as propiedades periódicas estudadas e 

describira súa variación ao longo dun grupo ou período. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS 
 

1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos feitos experimentais que levan 
asociados. 

2. Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición electrónica entre dous niveis dados, en 
relación coainterpretación dos espectros atómicos. 

3. Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que define o 
modelo atómico actual, en relación co concepto de órbita e orbital. 

4. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para xustificar o comportamento 
ondulatorio doselectróns. 

5. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir do principio de indeterminación 
de Heisenberg. 

6. Coñece as partículas subatómicas e os tipos de quarks presentes na natureza íntima da materia e na orixe 
primixenia do Universo, explicando as características e a clasificación destes. 

7. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición na táboa periódica e os 
números cuánticos posibles do electrón diferenciador. 

8. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica ou a súa posición na táboa periódica. 
9. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, afinidade  electrónica  e 

electronegatividade en grupos e períodos, comparando as devanditas propiedades para elementos 
diferentes. 
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TEMA 2. ORIXE E EVOLUCIÓN DOS COMPOÑENTES DO UNIVERSO (II) 
 

TEMPO ESTIMADO: 3 SEMANAS CONTIDOS: 
1. Enlace químico. 
2. Enlace iónico. 
3. Propiedades das substancias con enlace iónico. 
4. Enlace covalente. 
5. Xeometría e polaridade das moléculas. 
6. Teoría do enlace de valencia (TEV) e hibridación. 
7. Teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia (TRPECV). 
8. Propiedades das substancias con enlace covalente. 
9. Enlaces presentes en substancias de interese biolóxico. 

10. Enlace metálico. 
11. Propiedades dos metais. Aplicacións de supercondutores e semicondutores. 
12. Propiedades dos metais. Aplicacións de supercondutores e semicondutores. 
13. Modelo do gas electrónico e teoría de bandas. 
14. Natureza dasforzas intermoleculares. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Utilizar o modelo de enlace correspondente para explicar a formación de moléculas, de cristais e de 
estruturas macroscópicas, e deducir as súas propiedades. 

2. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber para calcular a enerxía de rede, analizando de forma 
cualitativa avariación de enerxía de rede en diferentes compostos 

3. Describir as características básicas do enlace covalente empregando diagramas de Lewis e utilizar a TEV 
para a súa descrición máis complexa. 

4. Empregar a teoría da hibridación para explicar o enlace covalente e a xeometría de distintas 
moléculas. 

5. Coñecer as propiedades dos metais empregando as diferentes teorías estudadas para a formación do 
enlace metálico. 

6. Explicar a posible condutividade eléctrica dun metal empregando ateoría de bandas. 
7. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares e explicar como afectan as propiedades de determinados 

compostos en casos concretos. 
8. Diferenciar as forzas intramoleculares das intermoleculares en compostos iónicos ou covalentes. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICO 

 

1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados empregando a regra do octeto ou 
baseándose nas interaccións dos electróns da capa de valencia para a formación dos enlaces. 

2. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxíareticular de cristais iónicos. 
3. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a fórmula de Born -Landé para 

considerar os factores dos que depende aenerxía reticular. 
4.  Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría máis axeitados para explicar a 

súa xeometría. 
5. Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes aplicando a TEV e a TRPECV. 
6. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando a teoría de hibridación para 

compostos inorgánicos e orgánicos. 
7. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas electrónico, aplicándoo 

tamén a substancias semicondutoras e supercondutoras. 
8. Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor ou semicondutor eléctrico, 

utilizando ateoría de bandas. 
9. Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores e supercondutores, e analiza a súa repercusión 

no avance tecnolóxico da sociedade. 

10. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían as propiedades 
específicas de diversas substancias en función das devanditas interaccións. 

11. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía correspondente ás forzas 
intermoleculares, xustificando o comportamento fisicoquímico das moléculas. 
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B.-AVALIACIÓN: 
 

INSTRUMENTOS: 
 

DE CONTROL DO TRABAJO DIARIO Terase en conta o traballo diario, saídas ao encerado para resolver 

problemas, solucións e respostas a cuestións, prácticas de laboratorio. 
 

EXAMES 
 

Faranse dous exames por avaliación. O primeiro contará un 40% e o segundo un 60%, dado que neste exame 

entrará a materia do primeiro. Para poder facer media é necesario ter unha mínima nota de 2 en cada exame 
 

DATA 1º EXAME  14-18 de outubro aproximadamente 

DATA 2º EXAME: entre o 19 e o 26 de novembro 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Os exames (controis) de formulación química, para poder superalos, terán que contestar correctamente o 
75 % das fórmulas químicas (nomear e formular) do exame correspondente. 

 

 Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que aplicar unha fórmula e dita fórmula fora 
desenrolada polo profesor na clase correspondente, o alumn@ tamén o terá que facer na cuestión. En caso 
de que non o faga dita cuestión (exercicio) non se valorará. 

 
 

A nota da avaliación será esa media ponderada dos exames. O traballo diario, problemas feitos na casa, saídas ao 

encerado, prácticas de laboratorio terase en conta na nota de avaliación a partires dunha nota media de 4,25 

para redondeo da nota. 
 

. 

RECUPERACIÓN: 
Mediante un exame : 
Data aproximada: Despois de cada avaliación. Entrará toda a materia da avaliación 

 

NOTA FINAL: A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas ou recuperadas. Para superar a materia 

é necesario ter as tres avaliacións aprobadas, senón a superan, terán un exame final de toda a materia. 
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DEBUXO TÉCNICO II 

 
MATERIA : DEBUXO TÉCNICO II 
 
CURSO: 2º BAC                                    AVALIACIÓN:   1ª               ANO ACADÉMICO: 2019/20 

 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS: 1.- Resolución de problemas xeométricos. Lugares xeométricos. 2.- 

Proporcionalidade. Teoremas da altura e do cateto. Rectángulo áureo. Aplicacións. 3.- 
Construción de figuras planas equivalentes. 4.- Relación entre os ángulos e a 
circunferencia. Arco capaz. 5.- Potencia dun punto respecto a unha circunferencia. 
Determinación e propiedades do eixe radical e do centro radical. Aplicación á 
resolución de tanxencias. Tanxencias: Casos de Apolonio. 6.- Inversión. Determinación 
de figuras inversas. Aplicación á resolución de tanxencias. 7.- Homoloxía. 
Determinación dos seus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicacións. 8.- 
Afinidade. Determinación dos seus elementos. Trazado de figuras afíns. Construción 
da elipse afín a unha circunferencia. 9.- Curvas cónicas. Orixe, determinación e 
trazado da elipse, a parábola e a hipérbole. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 1.- Identifica a 
estrutura xeométrica de obxectos industriais ou arquitectónicos a partir da análise de 
plantas, alzados, perspectivas ou fotografías, sinalando os seus elementos básicos e 
determinando as principais relacións de proporcionalidade. 2.- Determina lugares 
xeométricos de aplicación ao debuxo aplicando os conceptos de potencia ou inversión. 
3.- Resolve problemas de tanxencias aplicando as propiedades dos eixes e centros 
radicais, e indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace 
e a relación entre os seus elementos. 4.- Comprende as características das 
transformacións homolóxicas, identifica os seus invariantes xeométricos e describe as 
súas aplicacións. 5.- Aplica a homoloxía e a afinidade á resolución de problemas 
xeométricos e á representación de formas planas. 6.- Resolve problemas de pertenza, 
intersección e tanxencias entre liñas rectas e curvas cónicas, aplicando as súas 
propiedades, e xustifica o procedemento utilizado. 7.- Traza curvas cónicas logo de 
determinar os elementos que as definen, tales como eixes, focos, directrices, 
tanxentes ou asíntotas, resolvendo o seu trazado por puntos ou por homoloxía 
respecto á circunferencia. 

 

B.-AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS: 
 

Realización de láminas propostas polo profesor, con exercicios prácticos relacionados cos 
contidos explicados na aula. 

 
 EXAMES: 
  EXAME 1: 
   DATA APROXIMADA: Do 21 ao 25 de Outubro 
   CONTIDOS  E ESTRUTURA: Constará de seis exercicios similares aos 
feitos nas láminas. 
 
 
 EXAMES: 
  EXAME 2: 
   DATA APROXIMADA: Do 25 ao 27 de Novembro 
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   CONTIDOS  E ESTRUTURA: Constará de seis exercicios similares aos 
feitos nas láminas. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 AVALIACIÓN PARCIAL: 
 

Traballo diario (láminas ben presentadas e exercicios ben resoltos):  40% 

Exames:.....................................................................................60% 

Os estándares de aprendizaxe van incluídos nas actividades anteriores. 

A nota de avaliación será a suma  das notas do traballo diario e a nota dos exames. 
  

RECUPERACIÓN: 
A recuperación farase entregando as láminas que falten ou que sexa necesario repetir e/ou un 
exame da materia non superada. 

AVALIACIÓN FINAL: 
 

A nota da avaliación final será a nota media das avaliacións parciais. 
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DEBUXO ARTÍSTICO II 

 
MATERIA : DEBUXO ARTÍSTICO II 
 
CURSO: 2º BACH.                                  AVALIACIÓN:1ª                     ANO ACADÉMICO:18/19 
 

A.-PROGRAMA 
 CONTIDOS:  1.- Percepción e descrición da forma. Modelo analítico e modelo sintético. 

Retentiva e memoria visual. 2.- Psicoloxía da forma e a composición. Estudo e aplicación dos 
elementos compositivos que rexen a intención expresiva das creacións plásticas. 3.- Valor 
expresivo da luz e da cor. Ruptura da tradición figurativa e nacemento de novas interpretacións da 
realidade. 4.- Representación da forma con fins creativos. Valoracións da apariencia formal 
respecto ao punto de vista perceptivo. 5.- Técnicas secas e húmidas e a súa aplicación no 
proceso creativo. 6.- Actitude creativa.(Todos estes contidos traballaranse a través do rostro 
humano). 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – 1.- Desenvolve a destreza debuxística con diferentes 

niveis de iconicidade. 2.- Analiza e describe a configuración de formas (o rostro humano) con 
diferentes técnicas gráfico-plásticas e segundo as súas funcións comunicativas (ilustrativas, 
descritivas, ornamentais ou subxectivas). 3.- Representa formas aprendidas (o rostro humano) 
mediante a percepción visual atendendo ás súas características formais esenciais. 4.- Investiga 
sobre a expresividades individual, coa linguaxe propia da expresión gráfico-plástica. 5-Representa 
as formas (o rostro humano) coñecendo os aspectos estruturais, proporcións e forma e tamaño 
dos seus elementos. 6.- Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos 
para representar e expresarse en relación ás linguaxes gráfio-plásticas. 7.- Mantén o espazo de 
traballo e o material propio e colectivo en perfecto estado, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 8.- Amosa unha actitude autónoma e responsable, 
respectando as producións propias e alleas, así como as pautas indicadas para a realizacións das 
actividades. 

B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 
DE CONTROL  DO TRABALLO DIARIO Mediante láminas, traballos e actividades que o alumno debe 

realizar principalmente na aula para que o profesor poda observar de xeito directo a  forma de traballar do 
alumno e detectar e corrixir posibles erros no momento no que se producen. Ou ben, suxerir e orientar ao 
alumno naqueles traballos de carácter máis creativo.   
Os traballos serán entregados  na data fixada polo profesor. Aqueles traballos que se entreguen fora do 
prazo establecido serán penalizados coa metade da puntuación de cada traballo. 

 Ao longo do trimestre, realizaranse unha serie de exercicios para desenvolver nunha sesión de clase e 

que non se poderán facer na casa posto que levan un control do tempo para resolvelos. Si o alumno 

non asiste a esa clase de forma non xustificada obterá unha puntuación de 0 nesa proba. Si xustifica a 

súa ausencia non lle contabilizará de ningunha maneira. 
  

 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
  
AVALIACIÓN PARCIAL: 

Estándares de aprendizaxe de tipo instrumental, relacionados coa adquisición de 

destrezas e habilidades, avaliados  a través das láminas, actividades e traballos realizados 

durante o trimestre. Cada un dos traballos, actividades e láminas serán cualificados de 

manera individual, e ao final do trimestre sumaranse todos os puntos obtidos, realizándose a 

media aritmética.  Porcentaxe da nota (100%). 

Para poder obter unha cualificación positiva é  obrigatorio ter entregados todos os 

traballos propostos para o trimestre. 
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            RECUPERACIÓN:  O alumno poderá recuperar a avaliación durante a seguinte, entregando 

aqueles traballos que non foron entregados ou que foron cualificados negativamente. A data máxima para 
entregar os traballos de recuperación será fixada polo profesor. 
 

 

AVALIACIÓN FINAL: 
A nota final de Xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións parciais. A 
nota da 3ª avaliación que aparecerá no boletín será a mesma que a de Xuño.  
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HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

 
 
ASIGNATURA: HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

CURSO: 2º BACHARELATO                        AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:19-20 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: BLOQUE 1: Percepción, análise e documentación: a seguinte lista de audicións está 

suxeita aos cambios que faga a Ciuga ou organismo que substitúa á Ciuga, é dicir, se 

cambian algunha ou varias ou todas as audicións, impartiranse as audicións que propoñan 

no curso actual 2019-2020. 

 DURACIÓN APROXIMADA: ó longo do trimestre 

 CONTIDOS: 1.-Audicións da Idade Media: Puer Natus est nobis (introito gregoriano); 

Gratulantes celebremus festum (Códice Calixtino); Santa María, strela do día, Cantiga nº 

100 (Alfonso X); Ondas do mar de Vigo (M. Codax). 2.-Audicións do Renacemento: Matona 

mia cara (Orlando di Lasso); Kyrie da Misa do Papa Marcello (G: P. L. da Palestrina); Todos 

los bienes del mundo (J. del Encina). 3.-Audicións do Barroco: Danzas de Terpsichore: la 

bourrée (Michael Praetorius); Vi ricorda i boschi ombrosi de Orfeo (C. Monteverdi); Marcha 

para a cerimonia dos Turcos (J. B. Lully); Coro inicial: Kommt, ihr Töchter da Paixón 

segundo San Mateo (J. S. Bach); Alleluia de o Mesías (G. F. Haendel); O inverno, 1º 

movemento Allegro non molto (A. Vivaldi). 9.-A obra artística no seu contexto histórico. 

Seguimento de fragmentos musicais escritos en diferentes notacións para a comprensión 

das características da obra. 10.-Lectura e comentario crítico de textos literarios-musicais e 

relativos á danza. 11.-Expresión de xuízos persoais mediante unha análise estética ou 

comentario crítico a partir da audición ou visionado análise dunha obra determinada, 

considerando aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando os coñecementos 

adquiridos e a terminoloxía apropiada. 12.-Elaboración de conclusións e valoración 

estéticas propias, interrelacionanado a música e a danza co contexto en que foron creadas. 

13.-Estudo da música e da danza como soporte literario e como medio de intensificación 

dramática. 14.-A documentación: recursos bibliográficos e ferramentas de consulta; fontes 

musicais, audiovisuais, iconográficas e sonoras.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.-Identificar e analizar as audicións da Antigüidade e da 

Idade Media describindo e explicando os seguintes apartados: A)Identificar a obra situándoa 

no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou 

xénero, e analizar a obra no seu contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou 

estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación 

instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-

música, ritmo, melodía, modalidade, tonalidade, etc) e estrutura formal da obra. 2.-Identificar 

e analizar as audicións do Renacemento describindo e explicando os seguintes apartados: 

A)Identificar a obra situándoa no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o 

xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analizar a obra no seu contexto formal e histórico, 

social, cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que 

interveñen, tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas 

(textura, texto, relación texto-música, ritmo, melodía, modalidade, tonalidade, etc) e 

estrutura formal da obra. 3.-Identificar e analizar as audicións do Barroco describindo e 

explicando os seguintes apartados: A)Identificar a obra situándoa no tempo (período, estilo 

e datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analizar a obra no 

seu contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou estético, e función social; 

C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación instrumental/vocal; 
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D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-música, ritmo, 

melodía, modalidade, tonalidade, tempo, etc) e estrutura formal da obra.  9.-Explicar as 

semellanzas e diferenzas entre varias obras. 10.-Analizar textos relativos á música ou á 

danza. 11.-Expresar de xuízos persoais mediante unha análise estética ou comentario 

crítico a partir da audición ou visionado análise dunha obra determinada, considerando 

aspectos técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando os coñecementos adquiridos e a 

terminoloxía apropiada. 12.-Identificar as circunstancias culturais ou sociolóxicas que poidan 

incidir no desenvolvemento evolutivo das distintas épocas, estilos ou autores máis 

representativos da historia da música e da danza. 13.-Explicar, a partir dun exemplo 

proposto, a través dunha análise ou comentario, a utilización da música e da danza como 

soporte dun texto literario ou como medio de intensificación dramática en óperas, ballet, cine 

ou teatro. 14.-Elaborar traballos de investigación sobre algún aspecto relativo á música, a 

danza, a literatura ou a estética da arte de calquera época, actual ou pasada. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.-Identifica e analiza as audicións da Antigüidade e da 

Idade Media describindo e explicando os seguintes apartados: A)Identifica a obra situándoa 

no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou 

xénero, e analiza a obra no seu contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou 

estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación 

instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-

música, ritmo, melodía, modalidade, tonalidade, etc) e estrutura formal da obra. 2.-Identifica 

e analiza as audicións do Renacemento describindo e explicando os seguintes apartados: 

A)Identifica a obra situándoa no tempo (período, estilo e datación) e no espazo, e indicar o 

xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analiza a obra no seu contexto formal e histórico, social, 

cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: instrumentos/voces que 

interveñen, tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características musicais ou estilísticas 

(textura, texto, relación texto-música, ritmo, melodía, modalidade, tonalidade, etc) e 

estrutura formal da obra. 3.-Identifica e analiza as audicións do Barroco describindo e 

explicando os seguintes apartados: A)Identifica a obra situándoa no tempo (período, estilo e 

datación) e no espazo, e indicar o xénero; B)Autor, forma ou xénero, e analiza a obra no seu 

contexto formal e histórico, social, cultural e artístico ou estético, e función social; C)Timbre: 

instrumentos/voces que interveñen, tipo de agrupación instrumental/vocal; D)Características 

musicais ou estilísticas (textura, texto, relación texto-música, ritmo, melodía, modalidade, 

tonalidade, tempo, etc) e estrutura formal da obra. 9.-Explica as diferenzas e semellanzas 

existentes entre varias obras. 10.1.Describe as formulacións plasmadas polo autor do texto 

e relaciónaos coas correntes estéticas e estilísticas dunha época concreta. 10.2.Elabora 

análise de texto de xeito ordenado e metódica, sintetizando as ideas, distinguindo a 

información principal da secundaria usando un vocabulario técnico acorde. 11.1.Realiza 

desde unha perspectiva persoal unha conclusión ou valoración estética e crítica dunha obra 

concreta, ou dunha interpretación da mesma. 11.2.Consulta e contrasta as fontes de 

información adecuadas para a elaboración dos comentarios. 12.Explica as circunstancias 

culturais ou sociolóxicas e función das obras que poidan incidir no desenvolvemento 

evolutivo das distintas épocas, estilos ou autores máis representativos da historia da música 

e da danza. 13.Explica, a partir dun exemplo proposto, a través dunha análise ou 

comentario, a utilización da música e da danza como soporte dun texto literario ou como 

medio de intensificación dramática en óperas, ballet, cine ou teatro. 14.Elabora traballos de 

investigación sobre algún aspecto relativo á música, a danza, a literatura ou a es´tetica da 

arte de calquera época, actual ou pasada.  

TEMA 2: BLOQUE 2: A música e a danza da Antigüidade á Idade Media: unidades 1, 16 e parte da 

17, e apuntes. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días. 
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 CONTIDOS: 1.- Cronoloxía e contexto. 2.-A música e os músicos: contexto histórico, social e 

cultural no que se desenvolveu a música e danza da Idade Media. 3.-A música sacra: O 

canto gregoriano: Características, orixe e evolución. A polifonía medieval. O nacemento e 

evolución da polifonía. Ars Antiqua e Ars Nova. O códice Calixtino. 4.-A música profana: As 

cancións trovadorescas. Trovadores, troveros, xograres e goliardos. Os trovadores en 

España. A lírica galaico-portuguesa; Alfonso X o Sabio. O movemento travodaresco en 

Alemania. 5.-Fontes iconográficas; Iconografía pétrea en Galicia e códices alfonsinos. 6.-A 

música en España durante o século XIV. 7.-A música instrumental na Idade Media: A 

música, os músicos e o público: contexto histórico, social e cultural no que se desenvolveu a 

música e danza da Idade Media. Os instrumentos e a práctica instrumental. Os instrumentos 

musicais na Idade Media. As danzas instrumentais. 8.-Principais compositores deste 

período. 9.-A danza na Antigüidade: A danza primitiva. O Paleolítico. Do Neolítico á Idade 

do Ferro. A danza en Exipto, Mesopotamia e Persia, Pobo hebreo e Creta. 10.-A danza na 

Antigüidade clásica. Danzas teatrais en Roma e Grecia. A traxedia grega. 11.-A danza na 

Idade Media. A danza e a Igrexa. Carola, danza mesurada, momería e danza macabra. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer, describir e explicar a cronoloxía e o contexto 

deste período. 2.Coñecer, describir e explicar a música, os músicos e o contexto histórico, 

social e cultural no que se desenvolveu a música e danza da Idade Media. 3.Coñecer, 

describir e explicar a música sacra da Idade Media: O canto gregoriano as súas 

características, orixe e evolución, e a polifonía medieval, o nacemento e evolución da 

polifonía, o Ars Antiqua e Ars Nova, e o códice Calixtino. 4.Coñecer, describir e explicar a 

música profana da Idade Media: as cancións trovadorescas, os trovadores, troveros, 

xograres e goliardos, os trovadores en España, a lírica galaico-portuguesa, a Alfonso X o 

Sabio, e o movemento travodaresco en Alemania. 5.Coñecer, describir e explicar as fontes 

iconográficas, a iconografía pétrea en Galicia e códices alfonsinos. 6.Coñecer, describir e 

explicar a música en España durante o século XIV. 7.Coñecer, describir e explicar a música 

instrumental na Idade Media, a música, os músicos e o público: contexto histórico, social e 

cultural no que se desenvolveu a música e danza da Idade Media, os instrumentos e a 

práctica instrumental na Idade Media, e as danzas instrumentais. 8.Coñecer, describir e 

explicar ós principais compositores deste período. 9.Coñecer, describir e explicar a danza 

na Antigüidade, a danza primitiva,a danza no Paleolítico, a danza do Neolítico á Idade do 

Ferro, e a danza en Exipto, Mesopotamia e Persia, Pobo hebreo e Creta. 10.Coñecer, 

describir e explicar a danza na Antigüidade clásica, as danzas teatrais en Roma e Grecia, e 

a traxedia grega. 11.Coñecer, describir e explicar a danza na Idade Media, a danza e a 

Igrexa, a Carola, a danza mesurada, a momería e a danza macabra. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1. Coñece, describe e explica a cronoloxía e o contexto 

deste período. 2.Coñece, describe e explica a música, os músicos e o contexto histórico, 

social e cultural no que se desenvolveu a música e danza da Idade Media. 3.Coñece, 

describe e explica a música sacra da Idade Media: O canto gregoriano as súas 

características, orixe e evolución, e a polifonía medieval, o nacemento e evolución da 

polifonía, o Ars Antiqua e Ars Nova, e o códice Calixtino. 4.Coñece, describe e explica a 

música profana da Idade Media: as cancións trovadorescas, os trovadores, troveros, 

xograres e goliardos, os trovadores en España, a lírica galaico-portuguesa, a Alfonso X o 

Sabio, e o movemento travodaresco en Alemania. 5.Coñece, describe e explica as fontes 

iconográficas, a iconografía pétrea en Galicia e códices alfonsinos. 6.Coñece, describe e 

explica a música en España durante o século XIV. 7.Coñece, describe e explica a música 

instrumental na Idade Media, a música, os músicos e o público: contexto histórico, social e 

cultural no que se desenvolveu a música e danza da Idade Media, os instrumentos e a 

práctica instrumental na Idade Media, e as danzas instrumentais. 8.Coñece, describe e 

explica ós principais compositores deste período. 9.Coñece, describe e explica a danza na 

Antigüidade, a danza primitiva,a danza no Paleolítico, a danza do Neolítico á Idade do 
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Ferro, e a danza en Exipto, Mesopotamia e Persia, Pobo hebreo e Creta. 10.Coñece, 

describe e explica a danza na Antigüidade clásica, as danzas teatrais en Roma e Grecia, e 

a traxedia grega. 11.Coñece, describe e explica a danza na Idade Media, a danza e a 

Igrexa, a Carola, a danza mesurada, a momería e a danza macabra.  

TEMA 3: BLOQUE 3: O Renacemento: unidades 2 e parte da 17, e apuntes. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 1.-Cronoloxía e contexto. 2.-A música e os músicos. 3.-A polifonía 

renacentista: características e procedementos compositivos. A polifonía relixiosa. 4.-Século 

XV. 5.-Século XVI: As formas relixiosas: O motete, A misa, O coral luterano e o himno 

anglicano. As escolas e os compositores: A escola romana, A escola veneciana. Willaert y 

los Gabrieli, A escola flamenca, A escola española. A música da Reforma e da 

Contrarreforma. A música civil: A música vocal profana: o madrigal e o estilo madrigalesco. 

Principais polifonistas. As formas musicales da polifonía profana en Italia. Inglaterra. o 

madrigal. Francia. a canción francesa. España. 6.-O Renacemento en España: A música 

vocal profana: vilancico e romance. Polifonistas do século de ouro. Tomás Luís de Victoria. 

A música instrumental en España: Organoloxía. Fontes de estudo. 7.-A música instrumental 

no Renacimiento: A música, os músicos e os instrumentos. Os trovadores do século XV. A 

música instrumental. As escolas e os compositores: Italia; Francia. A música para os 

diversos instrumentos: A vihuela; A guitarra; Os teclados: O clavicordio, O clave, clavecín, 

clavicémbalo ou harpicordio (segundo a nacionalidade), A espineta e o virxinal inglés, O 

órgano. Os conxuntos de instrumentos. 8.-Principais compositores do Renacemento. 9.-A 

danza no Renacemento: Danzas renacentistas. Danzas de corte: tipos e características. 

Nacemento e evolución do Ballet de Corte. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer, describir e explicar a cronoloxía e contexto do 

Renacemento. 2.Coñecer, describir e explicar a música e os músicos do Renacemento. 

3.Coñecer, describir e explicar a polifonía renacentista: características e procedementos 

compositivos, e a polifonía relixiosa. 4.Coñecer, describir e explicar a música do século XV. 

5.Coñecer, describir e explicar a música do século XVI, as formas relixiosas: o motete, a 

misa, o coral luterano e o himno anglicano, as escolas e os compositores: escola romana, 

veneciana, flamenca, española, a música da Reforma e da Contrarreforma, a música civil ou 

música vocal profana: o madrigal e o estilo madrigalesco, os principais polifonistas, as 

formas musicales da polifonía profana en Italia, en Inglaterra e o seu madrigal, en Francia e 

a súa canción francesa, e en España coas súas formas. 6.Coñecer, describir e explicar o 

Renacemento en España: a súa música vocal profana: vilancico e romance, os polifonistas 

españois do século de ouro, Tomás Luís de Victoria, a música instrumental en España, e a 

organoloxía, e as fontes de estudo. 7.Coñecer, describir e explicar a música instrumental no 

Renacimiento: a música, os músicos e os instrumentos, os trovadores do século XV, as 

fontes da música instrumental, as escolas e os compositores (Italia, Francia, España, 

Inglaterra), a música para os diversos instrumentos: vihuela, guitarra, teclados (clavicordio, 

clave, espineta e o virxinal inglés, e órgano) e os conxuntos de instrumentos. 8.Coñecer, 
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describir e explicar os principais compositores do Renacemento. 9.Coñecer, describir e 

explicar a danza no Renacemento, as danzas renacentistas, as danzas de corte cos seus 

tipos e características, e o nacemento e evolución do Ballet de Corte. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, describe e explica a cronoloxía e contexto 

do Renacemento. 2.Coñece, describe e explica a música e os músicos do Renacemento. 

3.Coñece, describe e explica a polifonía renacentista: características e procedementos 

compositivos, e a polifonía relixiosa. 4.Coñece, describe e explica a música do século XV. 

5.Coñece, describe e explica a música do século XVI, as formas relixiosas: o motete, a 

misa, o coral luterano e o himno anglicano, as escolas e os compositores: escola romana, 

veneciana, flamenca, española, a música da Reforma e da Contrarreforma, a música civil ou 

música vocal profana: o madrigal e o estilo madrigalesco, os principais polifonistas, as 

formas musicales da polifonía profana en Italia, en Inglaterra e o seu madrigal, en Francia e 

a súa canción francesa, e en España coas súas formas. 6.Coñece, describe e explica o 

Renacemento en España: a súa música vocal profana: vilancico e romance, os polifonistas 

españois do século de ouro, Tomás Luís de Victoria, a música instrumental en España, e a 

organoloxía, e as fontes de estudo. 7.Coñece, describe e explica a música instrumental no 

Renacimiento: a música, os músicos e os instrumentos, os trovadores do século XV, as 

fontes da música instrumental, as escolas e os compositores (Italia, Francia, España, 

Inglaterra), a música para os diversos instrumentos: vihuela, guitarra, teclados (clavicordio, 

clave, espineta e o virxinal inglés, e órgano) e os conxuntos de instrumentos. 8.Coñece, 

describe e explica os principais compositores do Renacemento. 9.Coñece, describe e 

explica a danza no Renacemento, as danzas renacentistas, as danzas de corte cos seus 

tipos e características, e o nacemento e evolución do Ballet de Corte.  

TEMA 4: BLOQUE 4: O Barroco: unidades 3, 6 e parte das 10 e 17, e apuntes. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 8 días 

 CONTIDOS: 1.-Cronoloxía e contexto. 2.-Introducción ó Barroco. 3.-A música no Barroco: 

características, periodización e escolas. 4.-A música e os músicos. 5.-Estilo concertante. 6.-

Organoloxía: Os instrumentos. Tipoloxía da orquestra barroca. 7.-As formas instrumentales 

do Barroco: orixe, características e evolución: Formas heredadas do século XVI. Nacemento 

de novas formas: A suite, A sonata; A fuga; O concerto, concerto grosso. Torelli, Corelli, J. 

S. Bach; O concerto para solista. Vivaldi, Telemann, G. F. Haendel. 8.-O panorama musical 

europeo: A música instrumental en Italia. O style galant francés. Rameau e Couperin. A 

música instrumental en España. A música instrumental en Alemania. 9.-A música relixiosa: 

A cantata: A cantata italiana. A cantata da camera. A cantata relixiosa en Alemania; O 

oratorio; A paixón: Orixe e evolución; As paixóns de Johann Sebastian Bach; A misa. 10.-A 

ópera no Barroco: A música, os músicos e o público. O nacemento da ópera: camerata 

fiorentina. Desenvolvemento da ópera no século XVII: A ópera en Italia; A ópera en Francia: 

Ópera Ballet, comedia Ballet e outros xéneros no Barroco. A ópera en Inglaterra. O século 

XVIII. A ópera seria. O século XVIII. O nacemento da ópera bufa. As grandes voces da época. 

11.-A música barroca en España: Música vocal sacra e profana. O teatro musical: A ópera: 

a música, os músicos e o público; A zarzuela. A música instrumental.  A música nas 

catedrais galegas. 12.-A danza no Barroco: Ópera Ballet, Comedia Ballet e outros xéneros 

no Barroco. Real Academia de danza en París. A chegada do profesionalismo na danza. 

Danzas cortesás do Barroco. O balé de Luís XIV. Música escénica. 13.-Principais 

compositores do Barroco. Función social da persoa compositora. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1.Coñecer, describir e explicar a cronoloxía e contexto do 

Barroco. 2.Coñecer, describir e explicar a introducción ó Barroco. 3.Coñecer, describir e 

explicar a música no Barroco: características, periodización e escolas. 4.Coñecer, describir 

e explicar a música e os músicos do Barroco. 5.Coñecer, describir e explicar o estilo 
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concertante no Barroco. 6.Coñecer, describir e explicar a organoloxía: Os instrumentos do 

barroco, e a tipoloxía da orquestra barroca. 7.Coñecer, describir e explicar as formas 

instrumentales do Barroco: a súa orixe, características e evolución, as formas heredadas do 

século XVI, o nacemento de novas formas: suite, sonata, fuga, concerto, concerto grosso e 

os seus compositores Torelli, Corelli, J. S. Bach, concerto para solista e os seus 

compositores Vivaldi, Telemann, G. F. Haendel, etc. 8.Coñecer, describir e explicar o 

panorama musical europeo no barroco coa música instrumental en Italia, o style galant 

francés con Rameau e Couperin, a música instrumental en España e a música instrumental 

en Alemania. 9.Coñecer, describir e explicar a música relixiosa: cantata, cantata italiana, 

cantata da camera, cantata relixiosa en Alemania, oratorio, paixón e a súa orixe e evolución, 

as paixóns de Johann Sebastian Bach, e misa. 10.Coñecer, describir e explicar a ópera no 

Barroco: a música, os músicos e o público co nacemento da ópera e a camerata fiorentina, 

o desenvolvemento da ópera no século XVII (en Italia, en Francia coa Ópera Ballet, a 

comedia Ballet e outros xéneros do Barroco, e en Inglaterra), o desenvolvemento da ópera 

no século XVIII coa ópera seria e o nacemento da ópera bufa, os compositores, e as 

grandes voces da ópera. 11.Coñecer, describir e explicar a música barroca en España: a 

súa música vocal sacra e profana, o seu teatro musical coa ópera (a música, os músicos e o 

público) e a zarzuela, a súa música instrumental, e a música nas catedrais galegas. 

12.Coñecer, describir e explicar a danza no Barroco: a Ópera Ballet, Comedia Ballet e 

outros xéneros do Barroco, a Real Academia de danza en París, a chegada do 

profesionalismo na danza, as danzas cortesás do Barroco, o balé de Luís XIV, e a música 

escénica. 13.Coñecer, describir e explicar os principais compositores e a función social da 

persoa compositora. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 1.Coñece, describe e explica a cronoloxía e contexto 

do Barroco. 2.Coñece, describe e explica a introducción ó Barroco. 3.Coñece, describe e 

explica a música no Barroco: características, periodización e escolas. 4.Coñece, describe e 

explica a música e os músicos do Barroco. 5.Coñece, describe e explica o estilo concertante 

no Barroco. 6.Coñece, describe e explica a organoloxía: Os instrumentos do barroco, e a 

tipoloxía da orquestra barroca. 7.Coñece, describe e explica as formas instrumentales do 

Barroco: a súa orixe, características e evolución, as formas heredadas do século XVI, o 

nacemento de novas formas: suite, sonata, fuga, concerto, concerto grosso e os seus 

compositores Torelli, Corelli, J. S. Bach, concerto para solista e os seus compositores 

Vivaldi, Telemann, G. F. Haendel, etc. 8.Coñece, describe e explica o panorama musical 

europeo no barroco coa música instrumental en Italia, o style galant francés con Rameau e 

Couperin, a música instrumental en España e a música instrumental en Alemania. 

9.Coñece, describe e explica a música relixiosa: cantata, cantata italiana, cantata da 

camera, cantata relixiosa en Alemania, oratorio, paixón e a súa orixe e evolución, as 

paixóns de Johann Sebastian Bach, e misa. 10.Coñece, describe e explica a ópera no 

Barroco: a música, os músicos e o público co nacemento da ópera e a camerata fiorentina, 

o desenvolvemento da ópera no século XVII (en Italia, en Francia coa Ópera Ballet, a 

comedia Ballet e outros xéneros do Barroco, e en Inglaterra), o desenvolvemento da ópera 

no século XVIII coa ópera seria e o nacemento da ópera bufa, os compositores, e as 

grandes voces da ópera. 11.Coñece, describe e explica a música barroca en España: a súa 

música vocal sacra e profana, o seu teatro musical coa ópera (a música, os músicos e o 

público) e a zarzuela, a súa música instrumental, e a música nas catedrais galegas. 

12.Coñece, describe e explica a danza no Barroco: a Ópera Ballet, Comedia Ballet e outros 

xéneros do Barroco, a Real Academia de danza en París, a chegada do profesionalismo na 

danza, as danzas cortesás do Barroco, o balé de Luís XIV, e a música escénica. 

13.Coñece, describe e explica os principais compositores e a función social da persoa 

compositora. 
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B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  chamadas de clase, probas curtas escritas e orais e de diferentes tipos (de repaso, de 

audicións, de teoría, de conceptos, etc, nas que entrará a parte da materia que determine o 

profesor de entre a materia dada desde principio de curso), comentarios, análises de textos, 

esquemas, exercicios prácticos coas audicións e as súas partituras correspondentes, etc. 

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Do 14 de Outubro ó 18 de Outubro de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    1º Exame escrito no que entrarían parte do bloque 1 (audicións da Antigüidade, audicións 

da Idade Media e as audicións do Renacemento, e os contidos 9, 10, 11, 12 e 13), todo o 

bloque 2 (unidades 1, 16 e parte da 17, e apuntes), e parte do bloque 3 (unidades 2 e parte 

da 17, e apuntes), cos respectivos contidos teóricos e prácticos. É preciso unha nota 

mínima de 3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para que fagan media 

entre eles. 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Do 18 de Novembro ó 26 de Novembro de 2019 

   CONTIDOS  E ESTRUTURA:       

    2º Exame escrito no que entrarían os bloques 1 (audicións da Antigüidade, audicións da 

Idade Media, as audicións do Renacemento, e as audicións do Barroco, e os contidos 9, 10, 11, 

12, 13), bloque 2 (unidades 1, 16 e parte da 17, e apuntes), bloque 3 (unidades 2 e parte da 

17, e apuntes), e bloque 4 (unidades 3, 6 e parte das 10 e 17, e apuntes), cos respectivos 

contidos teóricos e prácticos. 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 corresponderían co que se acaba de 

relatar no exame 1 e no exame 2. Se o profesor determina facer un só exame escrito, 

este sería entre o 18 de Novembro e o 26 de Novembro de 2019 e entrarían os bloques 

1, 2, 3 e 4, cos respectivos contidos teóricos e prácticos. É preciso unha nota mínima de 

3 puntos sobre 10 para cada un dos exames escritos para que fagan media. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A nota de avaliación é a media aritmética entre os dous exames. Se só se fixese un só exame, 
este valería o 100% da nota de avaliación. O traballo diario sube ou baixa a nota da avaliación. 

Nota da 1ª avaliación= exame/s: 100% = 10 ptos 
 

Dos 10 puntos da nota de avaliación, e tendo en conta a porcentaxe anterior, os 5 puntos 
correspondentes ó grao mínimo de consecución para superar a avaliación extráense do/s 
exame/s. 

En canto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 
 No caso dos exames: 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:  

 Grao nulo: cero. Non sabe a pregunta. 
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 Grao mínimo: a metade da puntuación da pregunta. A resposta é correcta, 
con coherencia e claridade, cunha terminoloxía e simboloxía adecuada, e 
cun contido suficiente. 

 Grao total: o total da puntuación da prengunta. A resposta é correcta, con 
coherencia e claridade, cunha terminoloxía e simboloxía 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 e simboloxía 
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 e simboloxía adecuada. 

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

 No caso dun exame 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 calquera estándar de aprendizaxe sexa obxecto de valoración no 
traballo diario con calquera dos seus instrumentos de control [chamadas de clase, 
probas curtas escritas e orais e de diferentes tipos (de repaso, de audicións, de 
teoría, de conceptos, etc, que poden incluír a materia dada desde principio de 
curso), comentarios, esquemas, exercicios prácticos coas audicións e as súas 
partituras correspondentes, traballos, etc], e tendo en conta a puntuación que se dea 
a ese estándar de aprendizaxe en cuestión no traballo diario nun dos seus 
instrumentos de control 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 e 
simboloxía 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 e simboloxía 
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 
(teóricas ou prácticas) tipo test coa mesma puntuación cada unha, e como a 
pregunta tipo test se sabe ou non se sabe, teremos as seguintes gradacións: 
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 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. 

 
RECUPERACIÓN: 
Para recuperar a 1ª avaliación terá que examinarse da materia dada na 1ª avaliación. 
Farase entre o 9 e o 13 de Decembro de 2019. 
 
Nota final é a suma de todas as notas do curso tendo en conta as seguintes porcentaxes:  

- Nota da 1ª avaliación: 33'3% (3'33 ptos) 
- Nota da 2ª avaliación: 33'3 % (3'33 ptos)  
- Exames do terceiro trimestre: 28'39% (2'839 ptos) 
- Traballo diario do terceiro trimestre: 5’01% (0'501 pto). Esta porcentaxe virá 

determinado fundamentalmente polas probas curtas de repaso que se fagan. 
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RELIXIÓN 

 
ASIGNATURA: RELIXIÓN 
CURSO: 2º BACH                               AVALIACIÓN: 1ª                       ANO ACADÉMICO: 2019- 2020 
 
A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: Diversidade xeolóxica e morfolóxica 
 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS ::1. Formación e evolución xeolóxica. 2. Variedade litolóxica e 

formas do relevo diferencial.  3. Unidades morfoestruturais. 4. O litoral español. 5. Relevo 
insular.6. O relevo de Galicia 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS (Criterios de avaliación):¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida. 

 
TEMA 2:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS : 
 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS:¡Error! La autoreferencia al marcador no es 

válida. 
 
TEMA 3: Diversidade xeolóxica e morfolóxica 
 DURACIÓN APROXIMADA: 11  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICOS ::1. Formación e evolución xeolóxica. 2. Variedade litolóxica e 

formas do relevo diferencial.  3. Unidades morfoestruturais. 4. O litoral español. 5. Relevo 
insular.6. O relevo de Galicia 

 OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE  BÁSICOS :¡Error! La autoreferencia al marcador no es 

válida. 
 

 
B.-OBXECTIVOS ACTITUDINAIS  
B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse 
e mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-
Organizarse para levar as   tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respeCtuoso e 
observar as normas de convivencia  9.-  Respectar as diferenzas  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  
11.-Mostrarse solidario 
B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. 
 
C.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

   

 EXAMES: 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Inicios de Novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

     

  EXAMEN 3: (excepción á regra)       

   DATA APROXIMADA: Especificar a semana aproximada 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
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 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

   

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    1 %      

  Exames…….: 1 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para valorar o 
traballo diario.  

  Actitudes:  

    

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un exame : Data aproximada: Especificar a semana aproximada 

  Sen exame   

   

NOTA FINAL:  
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II (1ª AVALIACIÓN) 

 
CONTIDOS (RESUMO) 

Máquinas: conceptos fundamentais, estrutura e tipos. Deseño asistido de máquinas e simulación do seu 

funcionamento. Máquinas térmicas: tipos, funcionamento e aplicacións principais. Máquinas eléctricas: tipos, 

funcionamento e aplicacións principais. Magnitudes que definen as máquinas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

TI-B2.1-Definir e expor as condicións nominais dunha maquina ou unha instalación a partir das súas características 

de uso, presentándoas co soporte de medios informáticos. TI-B2.2-Describir as partes de motores térmicos e 

eléctricos, e analizar os seus principios de funcionamento. 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Pequenas probas obxectivas ó rematar os contidos (cuestionarios, problemas...) 

Análise das producións dos alumnos (montaxes de taller, traballos de aplicación, investigacións) 

Observación do traballo na aula-taller 

Probas específicas 

 

AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES 
 
 

Estándares 
Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

Sesións 
aprox. 

Data avaliac. 
aprox. 

2º-TIB2.1.1 - Debuxa esbozos de máquinas 
empregando programas de deseño CAD, e 
explica a función de cada un no conxunto. 
Peso: 3% 

Pode representar graficamente 
ou con esquemas un mecanismo 
ou máquina. 

 

3 

 
 
 
 
 

Mediados 
outubro. 

2º-TIB2.1.2 - Define as características e a 
función dos elementos dunha máquina, 
interpretando planos de máquinas dadas. 
Peso: 3% 

 
Identifica as partes dunha 
máquina e explica a misión delas. 

 

3 

2º-TIB2.2.1 - Calcula rendementos de 
máquinas tendo en conta as enerxías 
implicadas no seu funcionamento. 
Peso: 12% 

Coñece as fórmulas para calcular 
o rendemento e calcula as 
enerxías. 

 

10 

2º-TIB2.2.2 - Describe o funcionamento e as 
partes dos motores térmicos e eléctricos. 
Peso: 12% 

Diferencia entre partes dun motor 
térmico e eléctrico. 

 
10 

Mediados 
novembro. 

 
 

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). 
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II 
 

TICS II (1ª AVALIACIÓN) 

 
UNIDADE 1 

CONTIDOS: Estruturas de almacenamento de datos. Tipos de datos. Variables, vectores e matrices. Diagramas de 

fluxo: elementos e símbolos, e o seu significado. Deseño de algoritmos con diagramas de fluxo utilizando 

ferramentas informáticas. Transformación de diagramas de fluxo en pseudocódigo ou en código fonte. 

 
SESIÓNS APROXIMADAS: 24 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha 

linguaxe de programación. B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada  e 

aplicalos á solución de problemas reais. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E PESO NO CURSO 

2º-TICB1.4.1 - Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas 

condicións. Peso: 11% 

2º-TICB1.2.1. - Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando elementos gráficos e relacionándoos 

entre si para dar resposta a problemas concretos. Peso: 5% 

2º-TICB1.3.1. - Elabora programas de mediana complexidade definindo o fluxograma correspondente e escribindo o 

código correspondente. Peso: 18% 

GRAO MÍNIMO PARA A SUPERACIÓN 

Obtén o resultado dun conxunto de instrucións. Resolve un problema sinxelo utilizando un diagrama de fluxo. Elabora 

un programa sinxelo utilizando diagramas de fluxo e o pseudocódigo correspondente. 

 
 

AVALIACIÓN: INSTRUMENTOS, PROCEDEMENTOS E DATAS 

Probas específicas de programación: metade de outubro e finais de novembro. 

 
 

A nota da avaliación será a media ponderada dos estándares avaliados ata ese momento (incluídos os das 

avaliacións anteriores). Ó remate da avaliación ou do curso poderanse recuperar os estándares de maior peso non 

superados. 
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ECONOMÍA DA EMPRESA 
 

 
MATERIA : ECONOMÍA DA EMPRESA 

 
CURSO: 2º BACH  AVALIACIÓN: 1ª  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: A EMPRESA E O/A EMPRESARIO/A. CLASES DE EMPRESAS. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 18 sesións 
 CONTIDOS  : 1.1. A empresa e o/a empresario/a. 1.2  Elementos, funcións e obxectivos da 

empresa. 1.3  Clases de empresas. 1.4  Marco xurídico da actividade empresarial 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA1 Describir e interpretar os elementos da empresa, as 

clases de empresas e as súas funcións na economía, así como as formas xurídicas que adoptan, e 

relacionar con cada unha as responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/as, e as 

esixencias de capital. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA1.1 Describe os elementos da empresa en relación 

coas funcións que desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema. ECA1.2 

Identifica a función de cada área de actividade da empresa (aprovisionamento, produción e 

comercialización, investimento e financiamento, recursos humanos e administrativa), así como 

as súas interrelacións. ECA1.3 Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas 

esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo. ECA1.4 Identifica e valora as 

formas xurídicas de empresa máis apropiadas en cada caso en función das características 

concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas. ECA1.5 Analiza, para un 

determinado caso práctico, os criterios de clasificación de empresas: segundo a natureza da 

actividade que desenvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de 

mercado en que operan, a fórmula xurídica que adoptan, e o seu carácter público ou privado. 

 
 

TEMA 2: A EMPRESA: CONTORNO DA EMPRESA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 
 CONTIDOS  : 2.1 Contorno da empresa. 2.2 Responsabilidade social e ambiental da empresa. 

2.3 Funcionamento e creación de valor. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA2 Identificar e analizar os trazos principais do contorno en 

que a empresa desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, as estratexias e as decisións 

adoptadas, e as posibles implicacións sociais e ambientais da súa actividade. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA2.1 Identifica os tipos de empresas e de 

empresarios/as que actúan no seu contorno, así como a forma de relacionar co seu contorno 

máis próximo. ECA2.2 Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e valora os 

efectos positivos e negativos das actuacións das empresas nas esferas social e ambiental. 

ECA2.3 Analiza a actividade das empresas como elemento dinamizador de progreso, estimando 

a súa creación de valor para a sociedade e para a cidadanía. 

 

 
 

 

TEMA 3: DESENVOLVEMENTO DA EMPRESA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
 CONTIDOS  : 3.1 Localización e dimensión empresarial. 3.2 Estratexias de crecemento interno 

e externo. 3.3 Pequenas e medianas empresas: estratexias de  mercado. 3.4 Importancia das 

pequenas e medianas empresas (PME) na economía. 3.5 Internacionalización, competencia 

global e  tecnoloxía. 3.6 Empresa multinacional: aspectos positivos e negativos do seu 

funcionamento. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA3 Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as 

decisións tomadas polas empresas, tendo en consideración as características do marco global en 
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que actúan. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA3.1 Describe e analiza os factores que determinan 

a localización e a dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a empresa 

desas decisións. ECA3.2 Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e 

relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da empresa. ECA3.3 Identifica e 

explica as estratexias de especialización e diversificación. ECA3.4 Analiza as estratexias de 

crecemento interno e externo a partir de supostos concretos. ECA3.5 Examina o papel das 

pequenas e das medianas empresas no noso país, e valora as súas estratexias e as súas formas de 

actuar, así como as súas vantaxes e os seus inconvenientes. ECA3.6 Describe as características e 

as estratexias de desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 

responsabilidade social e ambiental. ECA3.7 Estuda o impacto da incorporación da innovación 

e das novas tecnoloxías na estratexia da empresa, e relaciónao coa capacidade para competir de 

xeito global.. 
 

TEMA 4: ACTIVIDADE PRODUCTIVA DA EMPRESA 
 DURACIÓN APROXIMADA: 20 sesións 
 CONTIDOS  : 4.1 Produción e proceso produtivo. 4.2 Función de produción. Produtividade e 

eficiencia. 4.3 Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) como elementos clave para 

o cambio tecnolóxico e a mellora da competitividade empresarial. 4.4 Custos: clasificación e 

cálculo dos custos na empresa. 4.5  Cálculo e interpretación do limiar de rendibilidade da 

empresa. 4.6. Os inventarios da empresa e os seus custos. Modelos de xestión de inventarios 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: CA4.1 Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da 

eficiencia e a produtividade, e recoñecer a importancia da I+D+i. CA4.2 Determinar a estrutura 

de ingresos e custos dunha empresa, calculando o seu beneficio e o seu limiar de rendibilidade, 

a partir dun suposto formulado. CA4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de 

inventario e manexar os modelos de xestión. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: ECA4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de 

distintos factores e interpreta os resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de mellora 

da produtividade nunha empresa. ECA4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e 

os salarios dos/das traballadores/as. ECA4. 1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade 

e para a empresa da investigación e da innovación tecnolóxica en relación coa competitividade e 

o crecemento. ECA4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu 

beneficio ou a súa perda xerados ao longo do exercicio económico, aplicando razoamentos 

matemáticos, e interpreta os resultados. ECA4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, 

ingresos e beneficios dunha empresa, e represéntaos graficamente. ECA4.2.3. Calcula o limiar 

de vendas (de rendibilidade) necesario para a supervivencia da empresa. ECA4.2.4. Analiza os 

métodos custo beneficio e custo eficacia como instrumentos de medida e avaliación que axudan 

á toma de decisións. ECA4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos 

prácticos sobre o ciclo de inventario. ECA4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante 

diferentes métodos. ECA4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a produtividade 

e a eficiencia nunha empresa. 
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B.-AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS:  

En cada unha das unidades didácticas nas que se distribúen os contidos da programación, os indicadores de 

avaliación serán os tipos de tarefas e outros instrumentos de avaliación que emprega cada profesor/a.  Os 

indicadores de avaliación deben contribuír  a que o alumnado logre adquirir as competencias referidas nelas 

(unidades didácticas). 

Poden considerarse no procedemento de avaliación os seguintes instrumentos: 

 Realización de probas escritas (exames) de varias unidades, dous exames por avaliación.  

 EXAMEN 1: DATA  APROXIMADA:    do 18  ao  25 de outubro  do 25 ó 31 de outubro      
 

          

    Proba escrita, referida ás UNIDADES  1,2 e parte da 3, que incluirá preguntas  de 

reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación 

de contidos próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 

gráficos      

  EXAMEN 2: DATA APROXIMADA:  do 15 ao 22 de novembro  

          

    Proba escrita, referida ás UNIDADES 1, 2, 3 e parte da 4 , que incluirá preguntas  de 

reprodución de contidos conceptuais importantes, de aplicación de contidos, de relación 

de contidos próximos, de resolución de problemas e de  elaboración e interpretación de 

gráficos.      

 Outros instrumentos: Recollida de datos por análises sistemático do traballo do alumno. Observación 

na aula. Carpeta. Realización de probas escritas ao largo da unidade didáctica. Valoración de traballos 

(individuais, en grupo) e actividades programadas, participación na clase. Valoración cualitativa do 

progreso do alumno. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Para a cualificación do alumno/a terase en conta: 

 O 70% da nota de cada avaliación procederá da obtida nos exames. Nestas probas indicaranse os 

estándares dos que vai ser avaliado e a súa cualificación. 

 A nota de exame será a media aritmética das obtidas nos dous que se realizan en cada avaliación 

 A nota procedente dos outros instrumentos de avaliación  contará como máximo nun 30% 

 Aproban a avaliación os alumnos con media de cinco 

 

RECUPERACIÓN:   Mediante un exame   Data aproximada:  Decembro 

 

NOTA FINAL:  A nota final será a da terceira avaliación.  Aproban os alumnos con media de 

cinco.   

 Nota da terceira avaliación, terase en conta para obtela: a nota da primeira 

avaliación, a nota da segunda avaliación e a nota lograda nos exames e 

demais instrumentos de avaliación da terceira.    
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GREGO II 
 

 
ASIGNATURA:GREGO II 
CURSO: 2º BACH                                           AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:2019-20 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1: FLEXIÓN NOMINAL:repaso e ampliación. FLEXIÓN VERBAL: o futuro. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS: 1.- Revisión da flexión nominal: formas menos usuais e irregulares; 2.-

Comparativos e superlativos regulares e irregulares; 3.- Numerais, determinantes e pronomes; 
4.-Sintaxe dos casos e das preposicións. 5.-O futuro. 6.- Historia da literatura: a épica, Homero 
e Hesíodo. Características do xénero.  

   
ESTÁNDARES DE PARENDIZAXE BÁSICOS: 1.-Recoñece calquera forma da flexión nominal 
e pronominal; recoñece as formas de futuro dun texto orixinal e sinxelo de Xenofonte, Platón, 
etc. 2.- Atopa esas formas no dicionario e tradúceas. 3.-Elabora un tema sinxelo sobre Homero 
e a Ilíada e Odisea: temas, ambiente, o héroe homérico… 

 
TEMA 2: FLEXIÓN VERBAL: o tempo pasado 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS :1.- Revisión da flexión verbal tema de presente. O aumento: o imperfecto. O 

aoristo: aoristos (temático e sigmático); 2.- Formas nominais: repaso; infinitivo e participio; 
ampliación: os infinitivos e particiìos de aoristo 3.- Sintaxe do nominativo, do acusativo, do 
xenitivo e do dativo. 4.-Panorámica de historia de Grecia: as Guerras Médicas e a Guerra do 
Peloponeso.  

 . 
ESTÁNDARES DE PARENDIZAXE BÁSICOS: 1.-Dada unha forma de imperfecto e aoristo 
atopa o seu presente no dicionario. Descompón estas formas nos seus morfemas. 2.-Traduce 
estas formas dentro dun texto sinxelo de Xenofonte, Platón,etc 3.-Elabora un tema sinxelo 
sobre os principais conflitos da historia grega. 

 
TEMA 3: A SUBORDINACIÓN 
 DURACIÓN APROXIMADA: 15  días 
 CONTIDOS:1.- Introdución as subordinadas completivas; 2.- Introdución as subordinadas 

temporais; 3.- Introdución as subordinadas causais; 4.- Introdución as subordinadas finais; 5.- 
Subordinadas condicionais de estrutura elemental. A poesía lírica: clasificación. Alceo, Safo e 
Arquíloco: temas, características formais, trascendencia. 

 ESTÁNDARES DE PARENDIZAXE BÁSICOS:1.- Traduce con coherencia un texto sinxelo de 
Xenofonte, ou Platón e recoñece nel as formas verbais e nominais e, sobre todo, as estruturas 
de subordinación vistas neste trimestre empregando o dicionario. Compón un tema sinxelo 
sobre calquera dos aspectos da Lírica: clasificación e temas, autores principais. 

 
 
C.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 

  Traballarase cos textos que a profesora entregará aos alumnos e eles terán que facer na 
clase e na casa. Valoraremos o traballo da clase con controis: recolla de traducións feitas na 
clase o una casa. Suporá un 50% da nota de avaliación..  

  

           

     

          

    EXAMEN DE AVALIACIÓN: 

          

   DATA APROXIMADA: Novembro. 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
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    Tradución e análise sintáctica de textos gregos, preferentemente orixinais, utilizando o 
dicionario. Análise de textos gregos para identificar os elementos morfosintácticos, 
principalmente oracións completivas con conxunción, de relativo, subordinadas de 
participio e de infinitivo. Penalizarán especialmente as fallas de concordancia. 
Composición dun tema. Helenismos de uso frecuente relacionados coas palabras 
gregas que incorporan ao léxico polas traducións. A espera de instrucións sobre a 
reválida a tradución suporá o 70% da nota do exame. A análise morfosintáctica o 10%. 
O tema o 10% e os helenismos outro 10%. 

         

     

          

     
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      

   Cualificarase os alumnos diariamente segundo traballo levado a cabo na clase e na casa: 
50% da nota de avaliación valorando os seguintes aspectos: a tradución individual de breves 
textos gregos orixinais con presenza de todo tipo de substantivos, adxectivos e pronomes, 
verbos en omega, oracións substantivas e adxectivas con construcións de infinitivo e de 
participio. Valorarase o interese e participación do alumno nas actividades propostas só para 
redondeo de notas. 

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    50 %      

  Exame…….: 50 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos: 100% 

  Actitudes: (redondeos) 
    

RECUPERACIÓN: 
     

  Sen exame  DE ALUMNOS DE CURSO NORMAL: 
A  recuperación  irase facendo día a día,  veranse os resultados na seguinte 
avaliación: avaliación continua. 
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LATÍN II 
 
 

ASIGNATURA: Latín II 
CURSO: 2 Bach                                           AVALIACIÓN: 1                          
ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 
A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  
 DURACIÓN APROXIMADA:  12 días 
 CONTIDOS  :1. –Introducción á Literatura Latina. Os xéneros e subxéneros. 

A poesía épica (I). Virxilio. A "Eneida"; 2 - Palabras patrimoniais, cultismos e 
dobletes. Composición e derivación; 3 - Latinismos (1). Toponimia (1). 
4 – 1º e 2ª declinacións. Os CCL "en", "de/desde", "a/hacia", "por". O Locativo.   
5 –  Funcións dos casos: Nominativo,  vocativo e acusativo;    
6 – As conxugacións verbais regulares, activa e pasiva. Os verbos da chamada "3ª mixta". 
7.-Os verbos deponentes 8. USOS DE CUM. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS (Criterios de avaliación):1.-- Analizar e traducir 
textos latinos breves e sinxelos de Eutropio. Localizar e analizar as construccións lingüísticas 

nos textos e frases propostos. 2.Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión 

dos textos clásicos ó longo do tempo. Describe as características esenciais dos xéneros literarios 

latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. Realiza eixos cronolóxicos e sitúa 

neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa Literatura Latina, en especial cos xéneros 

da poesía épica e da poesía lírica.  Nomea autores representativos da poesía épica e lírica latina, 

así como da fábula, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis 

coñecidas. 

4. Realiza comentarios de textos latinos de poesía épica (‘A Eneida’ e ‘As Metamorfoses’) e/ou 

poesía lírica (Catulo, Horacio) e/ou fábula (Fedro)(en texto orixinal acompañado de traducción), 

explicando a estructura do texto, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características 

esenciais, e identifica os rasgos do xénero ó que pertencen no texto seleccionado e presentado. 

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina da 

poesía épica e/ou da poesía lírica  en textos de autores/as modernos e contemporáneos da 

Literatura Galega e da Literatura Española, así como doutras literaturas modernas; e tamén na 

escultura, pintura e outras manifestacións artísticas. 
 

 
TEMA 2:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 8  días 

 CONTIDOS 1.- A Poesía épica (2). Ovidio e a súa obra.  Lectura e comentarios de textos 
das Metamorfoses de Ovidio . A fábula: Fedro.  2.-Evolución de vocais tónicas.  3.-   
3ª, 4ª , e 5ª declinacións. Usos especiais dos casos: o Xenitivo. Usos especiais do Dativo. 
4.—Verbos irregulares: possum, compostos de sum. Fero. 5 USOS DE UT. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS (CRITERIOS DE AVALIACIÓN):; 1. Análise e 
tradución de textos sinxelos de Eutropio. 
2 (LIteratura). .- Identificar 
as características da poesía épica romana en textos de Virxilio e Ovidio.  

 
TEMA 3:  
 DURACIÓN APROXIMADA: 6  días 
 CONTIDOS CIENTÍFICO: 1.- A poesía lírica romana (1). Catulo. Horacio. 

2.-O adxectivo: grados; 3.--o Sistema pronominal latino (completo). 4.-Funcións e usos 
dos casos: o Dativo e o Ablativo. 5.--Os Complementos Circunstanciais de Lugar;   
6.-Verbos irregulares latinos: volo, nolo, malo. eo.  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS (CRITERIOS DE AVALIACIÓN) :1. Análise e 
tradución de textos sinxelos de Eutropio. 
2 (LIteratura). .- Identificar 
as características da poesía lírica romana en poemas de Catulo e Horacio. 
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TEMA 4:  
 DURACIÓN APROXIMADA:   días 

 CONTIDOS CIENTÍFICOS :1.-A poesía lírica romana (2). Catulo Horacio. A fábula. Fedro. ; 2. - 
Evolución de diptongos; 
3. - O verbo: O sistema do perfecto. O imperativo. 
Os participios e os infinitivos latinos. As voces perifrásticas. 
4. - Pronomes e adxectivos numerais e indefinidos; 5. -  Uso del diccionario. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS (CRITERIOS DE AVALIACIÓN): 
1. Análise e tradución de textos sinxelos de Eutropio. 
2 (LIteratura). .- Identificar 
as características da poesía lírica romana en poemas de Catulo e Horacio. Identificar e 
comentar as características da fábula ( da fábula romana) en poemas de Fedro. 
 

 
B.-  ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
B1) DE CARÁCTER XERAL: 1.-Asistir regular e puntualmente  2.-Traer o material preciso  3.-Esforzarse e 
mostrar interese por aprender 4.-Participar nas tarefas en grupo 5.-Atender e plantexar dúbidas 6.-
Organizarse para levar as   tarefas ó día  7.-Ser ordenado e coidadoso no traballo  8.- Ser respetuoso e 
observar as normas de convivencia  9.-  Respectar as diferencias  10.-Rexeitar a violencia física e verbal  
11.-Mostrarse solidario 
B2) ESPECÍFICOS PARA O TRIMESTRE: Aumentar a capacidade de comprensión textual. 
 
C.-AVALIACIÓN 
ØINSTRUMENTOS: 
 ªDE CONTROL DO TRABALLO DIARIO: 
   
 ªEXAMES: 

  EXAMEN 1: entre o 24 e 
31 de Outubro 

        

   DATA APROXIMADA:entre o 24 e 
31 de Outubro 

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    . Exercicios de Morfoloxía nominal e verbal (1 punto); frases ou texto: 

análise e traducción (8 puntos); pregunta sobre Literatura Latina (1 punto). 
  EXAMEN 2 :entre o 19 e 26 de 

Novembro. 
       

   DATA APROXIMADA:  entre o 19 e 
26 de Novembro. 

 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       
    . . Exercicios de Morfoloxía nominal e verbal (1 punto); frases ou texto: 

análise e 
traducción (8 puntos); pregunta sobre Literatura Latina (1 punto.). 

 
 

    

ØCRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 ªVALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO:      
   
 ªNOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo diario:     %      
  Exames…….:  %      
 ªNOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos:  O 2º exame da Avaliación non poderá ter unha nota inferior a 4’80 

para aprobar a avaliación.  
  Actitudes:  

 
     



104  

ØRECUPERACIÓN: 
  Mediante un examen : Data aproximada:  
  Sen exame  NON HAI EXAMES DE RECUPERACIÓN. 

     

ØNOTA 3ªAV.:  
     

 
 

  

ØNOTA DA AVALIACIÓN FINAL  

Hai que advertir que, ó tratarse dunha asignatura 

lingüística non divisible en compartimentos estancos 

por avaliacións, a nota da Avaliación Final do curso 

será a media ponderada das tres avaliacións, de modo 

que terá un maior peso a nota da 3ª Avaliación. 

Hai que recordar que se se aproba a avaliación 

seguinte, recupérase a anterior. En caso de suspender 

a 3ª Avaliación, suspenderase a Avaliación Final. En 

todo caso, a nota da Avaliación Final non poderá ser 

 inferior á da 3ª Avaliación.  Dado que nos exames da 

3ª Avaliación se demostrará o desempeño de 

competencias traballadas ó longo de todo o curso, 

aqueles alumnos que teñan unha o dúas avaliacións 

suspensas recuperaranas se aproban a 3ª Avaliación. 

Por suposto, a cualificación da terceira avaliación terá 

en conta as das avaliacións anteriores, de xeito que, se 

un alumno/a ten suspensas a 1ª e a 2ª Avaliacións, en 

caso de aprobar a 3ª, aprobará a "Avaliación Final", 

coa mesma nota obtida na 3º Avaliación.  En todo 

caso, repetimos, a nota da "Avaliación Final"non 

poderá ser inferior á da 3ª Avaliación.  
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 
ASIGNATURA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  
CURSO: 2º BACH                                     AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO: 2019-2020 

A.-PROGRAMA 
 
TEMA 1: La palabra. Estructura y clases. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 CONTIDOS: 1. Unidades lingüísticas: lengua y habla. 2. Niveles de la lengua. 3. Signo 

lingüístico: características. 4. La palabra: clases o categorías gramaticales. 5. Valores 
estilísticos de las categorías gramaticales. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Analizar y sintetizar textos orales. 2. Conocer el significado 
de definiciones básicas: comunicación, lenguaje, lengua. 3. Reconocer los distintos niveles de 
la lengua y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 4. 
Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 5. Reconocer y explicar el proceso 
de formación de palabras. 6. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 7. Comprender y producir 
textos escritos adecuados a la intención y situación. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Identifica y explica los usos y valores de las 
distintas categorías gramaticales en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor y la tipología textual seleccionada. 2. Analiza los rasgos formales básicos de un texto, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condicionantes 
de la situación comunicativa. 3. Reconoce los distintos niveles de la lengua. 4. Se expresa 
oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, el timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa. 5. Comprende el significado global de un texto. 

 

TEMA 2: Formación de palabras. El léxico español 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 CONTIDOS: 1. Componentes morfológicos de la palabra. 2. Clasificación de las palabras según 

su estructura morfológica. 3. El léxico español: heredado y adquirido. 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Analizar y sintetizar textos orales. 2. Reconocer los distintos 

componentes de la palabra. 3. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 4. 
Reconocer y explicar el proceso de formación de palabras. 5. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos del léxico español, explicando su origen. 6. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la intención y situación. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Identifica y explica los usos de los distintos 
componentes de la palabra. 2. Analiza y explica el proceso de formación de palabras. 3. 
Reconoce los rasgos característicos del léxico español y su origen. 4. Se expresa oralmente 
con fluidez, con la entonación, el tono, el timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 5. Comprende el significado global de un texto 6. Utiliza las 
Tecnologías de la información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen. 

 

TEMA 3: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español y sus variantes actuales. 
 DURACIÓN APROXIMADA: 4 días 
 CONTIDOS: 1. Bilingüismo y diglosia. 2. Las lenguas en contacto. 3. El español en la 

actualidad. 4. Dialectos del español: variantes del sur, castellano de Galicia, español de 
América. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Analizar y sintetizar textos orales. 2. Comprender las distintas 
situaciones de lenguas en contacto. 3. Analizar y comprender las situaciones de bilingüismo y 
diglosia. 4. Analizar y valorar las distintas variantes geográficas del español. 5. Comprender y 
producir textos escritos adecuados a la intención y situación. 6. Comprender y producir 
discursos oralmente y por escrito ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, y empleando un léxico preciso y especializado. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Identifica y explica los distintos casos de 
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bilingüismo y diglosia que pueda conocer. 2. Analiza qué aporta lingüísticamente el contacto de 
lenguas. 3. Reconoce los rasgos característicos de los distintos dialectos del español 
analizados. 4. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, el timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 5. Comprende el 
significado global de un texto 6. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 7. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, claridad, corrección ortográfica y gramatical, y coherencia y 
cohesión. 

 

TEMA 4: Modernismo y Generación del 98 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
 CONTIDOS: 1. El siglo XX: contexto histórico y cultural. 2. El Modernismo: características y 

autores principales. 3. La Generación del 98: características generales. 4. El ensayo en el 98: 
autores destacados. 5. La novela en el 98: Unamuno, Baroja, Azorín. 6. La poesía en el 98: 
Antonio Machado. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Analizar y sintetizar textos orales. 2. Comprender las 
características generales que marcan el siglo XX. 3. Analizar y comprender las características 
de los autores más destacados del Modernismo. 4. Valorar la aportación de los autores del 98 a 
la literatura española. 5. Señalar las claves para interpretar adecuadamente la aportación de 
autores como Unamuno, Baroja o Azorín. 6. Comprender y producir textos escritos adecuados 
a la intención y situación. 7. Comprender y producir discursos oralmente y por escrito 
ajustándose a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, y empleando un léxico preciso y especializado. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Identifica y explica las características 
generales que marcan el siglo XX. 2. Señala las características de los autores más destacados 
del Modernismo. 3. Reconoce la aportación de los autores del 98 a la literatura española. 4. 
Interpreta adecuadamente la aportación de autores como Unamuno, Baroja o Azorín. 5. Se 
expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, el timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa. 6. Comprende el significado global de un texto. 7. 
Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 8. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad, corrección ortográfica y gramatical, y coherencia y cohesión. 

 

TEMA 5: Novecentismo y Vanguardias 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
 CONTIDOS: 1. Novecentismo: rasgos generales. 2. El ensayo: Ortega y Gasset. 3. La poesía: 

Juan Ramón Jiménez 4. La novela: Miró y Pérez de Ayala. 5. Los movimientos de Vanguardia. 
6. Ramón Gómez de la Serna. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Analizar y sintetizar textos orales. 2. Comprender las 
características generales que marcan el Novecentismo. 3. Analizar y comprender las 
características de los autores más destacados del Novecentismo. 4. Valorar la aportación de 
Juan Ramón Jiménez a la literatura española. 5. Señalar las claves para interpretar los 
movimientos de Vanguardia. 6. Analizar y comprender la obra de Ramón Gómez de la Serna. 
7. Comprender y producir textos escritos adecuados a la intención y situación. 8. Comprender y 
producir discursos oralmente y por escrito ajustándose a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, y empleando un léxico preciso y 
especializado. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Identifica y explica las características 
generales que marcan el Novecentismo. 2. Señala las características de los autores más 
destacados del Novecentismo. 3. Reconoce la aportación de Juan Ramón Jiménez a la 
literatura española. 4. Interpreta adecuadamente la aportación de los movimientos de 
Vanguardia. 5. Analiza y comprende la obra de Ramón Gómez de la Serna como elemento 
clave de la Vanguardia en España. 6. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, el timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 7. 
Comprende el significado global de un texto. 8. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 9. Desarrolla 
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por escrito un tema del currículo con rigor, claridad, corrección ortográfica y gramatical, y 
coherencia y cohesión. 

 

TEMA 6: La Generación del 27 
 DURACIÓN APROXIMADA: 6 días 
 CONTIDOS: 1. Componentes principales de la Generación del 27. 2. Rasgos generacionales y 

raíces literarias del grupo del 27. 3. Temas más importantes en la producción del grupo del 27. 
4. Etapas y tendencias poéticas en el grupo del 27. 5. Autores destacados del grupo del 27. 6. 
Federico García Lorca y su obra Romancero gitano. 7. Miguel Hernández. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Señalar la importancia de los componentes principales de la 
Generación del 27. 2. Comprender las características generales que marcan a la Generación 
del 27. 3. Analizar y comprender las características de los autores más destacados de la 
Generación del 27. 4. Analizar y comprender la aportación de Federico García Lorca y su obra 
Romancero gitano en la poesía española de preguerra. 5. Valorar la aportación de Miguel 
Hernández a la literatura española. 6. Comprender y producir textos escritos adecuados a la 
intención y situación. 7. Comprender y producir discursos oralmente y por escrito ajustándose a 
las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, y 
empleando un léxico preciso y especializado. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Identifica y explica las características 
generales que marcan a la Generación del 27. 2. Señala las características de los autores más 
destacados de la Generación del 27. 3. Comprende la aportación de Federico García Lorca y 
su obra Romancero gitano en la poesía española. 4. Reconoce la aportación de Miguel 
Hernández a la literatura española. 5. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 
tono, el timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 6. 
Comprende el significado global de un texto. 7. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 8. Desarrolla 
por escrito un tema del currículo con rigor, claridad, corrección ortográfica y gramatical, y 
coherencia y cohesión. 

 

 

B.-AVALIACIÓN  
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO  

  Actividades, trabajos escritos individuales o colectivos y exposiciones orales. 

 

 EXAMES: Se realizará un examen como mínimo, siendo opcional la posibilidad de realizar otros, 
dependiendo de la valoración que el profesor o profesora haga de las características del alumnado. 

   

EXAMEN 1: 

        

   DATA APROXIMADA: Entre el 18 y el 26 de noviembre de 2019 

    

CONTIDOS  E ESTRUCTURA: 

      

    Lengua: 

 Lectura comprensiva de un texto. Cuestiones sobre él. 

 Detectar las características básicas de la formación de palabras. 

 Identificar clases de palabras y sus valores estilísticos. 

 Explica el significado y el origen de palabras en un texto. 

 Análisis morfológico. 

 Bilingüismo y diglosia. Características. 

 Análisis de textos dialectales del español. 

Literatura: 
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 Características generales del Modernismo. 

 Características generales de la Generación del 98. 

 Características temáticas y formales de la poesía de Antonio Machado. 

 Rasgos generacionales del Novecentismo. 

 Características de la poesía de Juan Ramón Jiménez. 

 Tipos y características de las Vanguardias. 

 Rasgos generacionales de la Generación del 27. 

 Temas, etapas y tendencias poéticas de los miembros de la Generación del 27. 

 Romancero gitano de Federico García Lorca. 

 La poesía de Miguel Hernández. 

     

 

 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 Actividades de aula: dependiendo del número de actividades la calificación puede variar hasta el 10% 
o 20%; examen o exámenes: hasta el 80% - 90%.  

 NOTA DE COÑECEMENTOS:      

  Traballo diario:    10/20 %      

  Exames…….: 80/90 %      

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos Actividades de aula: 10%/20% (1 o 2 puntos). Examen o exámenes: 80% / 
90% (8 o 9 puntos). Se penalizará cada falta de ortografía y expresión con 
un 0,20 hasta un máximo de 2 puntos. 

RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen: Data aproximada: Comienzo de la siguiente evaluación 

  Sen exame   

NOTA FINAL:  La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones trimestrales, 
siempre que estas tengan una puntuación igual o mayor que cinco; se valorará 
especialmente, dado el carácter continuo de la materia, la evolución positiva del 
alumnado. Para aquel alumnado que tenga calificación negativa en alguna evaluación 
habrá un examen final en el que se incluirá la recuperación de la tercera evaluación, si 
fuese necesario. 
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HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

PSICOLOXÍA 

 

ANTROPOLOXÍA 

 


