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1. INTRODUCIÓN LEXISLATIVA 

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE) plantéxase como unha modificación parcial da Lei Orgánica de 
Educación (LOE) do ano 2006. Establece unha nova organización da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato. No referente aos principios que inspiran 
o Sistema Educativo Español, incorporaronse os seguintes: 

– A equidade e a igualdade de dereitos e oportunidades que garantan o pleno 
desenvolvemento da personalidade do alumnadoa traves da educacion. 
– O recoñecemento dos proxenitores e titores como primeiros responsables da 
educación dos seus fillos. 
– A educación para a prevención e resolución pacífica de conflitos, asi como o 
fomento da non violencia e a prevención do acoso escolar. 
– O desenvolvemento de valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes 
e mulleres e que axuden a previr a violencia de xénero. 
– A liberdade de ensino, que lles recoñece ás familias a elección do tipo de 
educación e a selección do centro educativo. 

No posterior desarrollo normativo, Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, 
polo que se establece o currículo da educación secundaria obligatoria e do 
bacharelato, establécese o currículo básico desas dúas etapas. 

O Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
Educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade de Galicia, 
díctase no exercicio das competencias propias de Galicia no desarrollo dos 
aspectos básicos regulados a nivel estatal. 

No curso escolar 2015/2016 implantaronse as modificación no currículo, a 
organización, os obxectivos, e requisitos para obtención de certificados e títulos, 
os programas, a promoción e a avaliación da Educación secundaria obrigatoria 
para os cursos primeiro e terceiro, e no curso escolar 2016/2017, rematouse a 
implantación LOMCE nos cursos segundo e cuarto.  

A nosa programación didáctica desenvolve o currículo establecido. Recolle a 
planificación necesaria para levar a cabo o proceso de ensino e aprendizaxe do 
alumnado de xeito coordinado entre os profesores do departamento didáctico.  

A educación secundaria obrigatoria debe combinar o principio dunha educación 
común para todo o alumnado coa atención á diversidade. Porén adoptaranse as 
medidas organizativas e curriculares que, de forma flexible, se adecúen ás 
características do  alumnado. 

Na regulación das ensinanzas mínimas ten especial relevancia a definición das 
competencias clave que comenzaron a desenvolverse na etapa anterior, que 
serán completadas na educación secundaria obrigatoria e deberán ser 
alcanzadas por todo o alumnado. Tales competencias permiten identificar 
aquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles desde un enfoque 
integrador e orientado á aplicación dos saberes adquiridos. 

A  finalidade da educación secundaria obrigatoria consiste en lograr que o 
alumnado adquira os elementos básicos da cultura, especialmente en aspectos 
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humanísticos, artísticos, científicos e tecnolóxicos; desenvolver e consolidar 
hábitos de estudo e de traballo; preparalo para a súa incorporación a estudos 
posteriores e para a súa inserción laboral e formalo para o exercicio dos seus 
dereitos e obrigas na vida como cidadáns e cidadás. 

2. Introdución e contextualización da P.D. de Lingua castelá e literatura. 

Esta programación vai dirixida aos alumnos de Ensinanza Secundaria 
Obrigatoria do CPI O Feal, situado no concello de Narón.  
Os niveis e grupos que se van impartir ao longo deste curso académico son os 
seguintes: 

 1º ESO:  3 grupos 
 2º ESO:  4 grupos 
 3º ESO:  3 grupos 
 4º ESO:  2 grupos 

 
A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, 
ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio 
das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso 
pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste 
marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a 
equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito 
educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e 
educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, 
e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  

Por outra banda, no contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao 
logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por 
iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os 
contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan 
igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción 
nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 
aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que 
teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o 
coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión 
noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha 
lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o 
coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, 
clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade 
de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua 
noutra comunidade lingüística.  
 
A área de Lingua Castelá e Literatura ten como finalidade primeira a mellora da 
competencia comunicativa, utilizando a linguaxe como instrumento tanto de 
comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e regulación de condutas e 
emocións. O obxectivo central desta competencia é comprender e saber 
comunicarse nas diversas situacións que se xeran no ámbito social, cultural e 
académico, utilizando as fontes de información e os soportes que hoxe están á 
nosa disposición. Así, a linguaxe ten un papel fundamental no desenvolvemento 
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integral da persoa, nas súas relacións consigo mesma e con outras persoas, na 
súa forma de entender e explicar o mundo. 
 
A lingua na LOMCE 
 
A materia de Lingua Castelá e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento 
da competencia comunicativa do alumnado entendida en todas as súas 
vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. A estruturación do 
pensamento do ser humano faise a través da linguaxe: de aí que esta 
capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz 
instrumento de aprendizaxe.  

Co bloque de “Comunicaciòn oral: escoitar e falar” (Bloque 1) procúrase que os 
alumnos e as alumnas vaian adquirindo as habilidades necesarias para 
comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez máis 
elaborados de acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente 
interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 

O bloque de "Comunicación escrita: ler e escribir" (Bloque 2) persegue que o 
alumnado sexa capaz de entender e producir textos de distinto grao de 
complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e formatos. 
Comprender un texto implica activar unha serie de estratexias de lectura. Así 
mesmo, a escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: 
planificación, redacción a partir de borradores de escritura e revisión destes 
antes de redactar o texto definitivo. 

O bloque de "Coñecemento da lingua" (Bloque 3) responde á necesidade de 
reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que regulan a comunicación, e 
afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en 
si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base para o 
uso correcto da lingua. 

O bloque de "Educación literaria" (Bloque 4) asume o obxectivo de facer dos/das 
escolares lectores/as cultos/as e competentes, implicados/as nun proceso de 
formación lectora que continúe ao longo de toda a vida. É un marco conceptual 
que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias 
próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza cognitiva coa de textos 
literarios e obras completas representativas da literatura en español. 

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias claves que se deben traballar na nosa materia son:  
 

a.  Competencia en comunicación lingüística  
Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos 
que conforman esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o 
uso dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto 
de estudo, transfírense e aplícanse á aprendizaxe doutros coñecementos.  
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b. Competencia en matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía  

Esta materia contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao permitir 
enfrontarse a textos de tipoloxías variadas nos que podan figurar non só 
elementos lingüísticos senón tamén elementos icónicos, gráficos, fotográficos; é 
competencia desta materia desenvolver a capacidade do alumnado para a 
interpretación de textos discontinuos e súa capacidade para explicalos.  
Desde a nosa área desenvólvense de forma xeral variados aspectos desta 
competencia, xa que as análises de estructuras morfolóxicas, sintácticas e 
textuales supoñen un entrenamento do razoamento lóxico, a súa sistematización 
e a aplicación dun método riguroso. Por outra banda, a variedade tipolóxica e 
temática dos textos vincula a área coa realidade circundante do ser humano, o 
mundo científico e o entorno ambiental. 
 
Así, ademais dos descritores traballados puntualmente, destacamos os 
seguintes: 

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno 
natural e as repercusións para a vida futura. 

 Aplicar métodos científicos rigurosos para mellorar a comprensión da 
realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
 

c. Competencia dixital  
A materia contribúe ao tratamento da información e competencia dixital ao ter 
como unha das súas metas proporcionar coñecementos e destrezas para a 
busca e selección de información relevante dacordo con diferentes necesidades, 
así como para a súa reutilización na produción de textos orais e escritos. A busca 
e selección de moitas destas informacións requirirá o uso adecuado de 
bibliotecas ou a utilización de Internet. O emprego guiado destas buscas 
constituirá un medio para o desenvolvemento da competencia dixital. O currículo 
inclúe, ademais, o uso de soportes electrónicos na composición de textos, un 
dos contidos básicos desta materia. O coñecemento dos sistemas e modo de 
operar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe 
capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información atendendo a 
distintas finalidades.  
 

d.  Aprender a aprender  
A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de 
representación do mundo e está na base do pensamento e do coñecemento. O 
acceso ao saber e á construción de coñecementos mediante a linguaxe 
relaciónase directamente con esta competencia básica.  
Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado 
para seguir adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado 
participe activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento, 
o que evidencia a relación da área de lingua castelá e literatura coa competencia 
para aprender a aprender. A clase de lingua castelá pode ser, pois, a pedra 
angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas necesarios para que 
a persoa poida aprender en calquera situación.  
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e.  Competencias sociais e cívicas  
A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia 
comunicativa, contribúe decisivamente á desenvolver a competencia social e 
cidadá, entendida como un conxunto de habilidades e destrezas para as 
relacións, a convivencia, o respecto e o entendemento entre as persoas. 
Aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a comprender o que estes 
transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra parte, a educación 
lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 
constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a 
valoración de tódalas linguas como igualmente aptas para desempeñar as 
funcións de comunicación e de representación. Tamén contribúe a esta 
competencia na medida en que se analizan os modos mediante os que a 
linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, co 
obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. As actividades da 
clase de lingua castelá facilítanlle ao alumnado prepararse para participar de 
maneira construtiva nas actividades da comunidade, axudándolle a que teña 
unha visión crítica da realidade e adquira os coñecementos prácticos necesarios 
para o exercicio de valores democráticos e de dereitos civís.  
 

f.  Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
Aprender a usar a lingua é tamén aprender a analizar e resolver problemas, 
trazar plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de 
habilidades lingüísticas contribúe a progresar na iniciativa persoal e na 
regulación da propia actividade cunha autonomía gradual.  
 

g. Competencia en conciencia e expresións culturais  
Esta competencia supón apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 
manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e 
enriquecemento persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras 
literarias contribúen de forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, 
entendida como aproximación a un patrimonio literario e a uns temas recorrentes 
que son expresión de preocupacións esenciais do ser humano. Desde esta área 
trátase de capacitar ao alumnado para entender a linguaxe literaria, valorar os 
textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero, sobre 
todo, ser capaz de gozar da lectura. 
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4. Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables para cada 
competencia clave. 

 

Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables para cada 
competencia clave 

1º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 
cortesía que regulan os debates e calquera intercambio 
comunicativo oral. 

LCLB1.2.1 Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa 
participación 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a 
claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e 
a cohesión dos contidos. 

LCLB1.4.1 Realiza presentacións orais. 

LCLB2.1.1 Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 
secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 

LCLB2.1.2 Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 
procesos de aprendizaxe. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou 
educativo e social, imitando textos modelo. 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB3.1.1 Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2 Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos 
propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 
producións orais e escritas. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 
contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do 
contido do texto. 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade 
identificando as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do emisor. 

LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 
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LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía 
obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e 
aos seus intereses. 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

LCLB2.1.3 Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

LCLB2.4.3 Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado 
dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

LCLB1.3.2 Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión de tempos e do emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

LCLB2.2.1 Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información 
integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais ou escritos. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en 
versión dixital. 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) 
e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente 
libros, vídeos, etc. 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado 
dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 

LCLB3.2.1 Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o 
seu vocabulario.  

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB1.3.1 Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a 
claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e 
a cohesión dos contidos. 

LCLB1.3.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 
solución para melloralas. 

LCLB3.5.1 Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras.  
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 
cortesía que regulan os debates e calquera intercambio 
comunicativo oral.  

 

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade 
identificando as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do emisor. 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as producións das 
demais persoas. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 
 

LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa 
participación. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos.  

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

LCLB4.1.1 Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía 
obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e 
aos seus intereses. 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos 
compañeiros e coas compañeiras. 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as producións das 
demais persoas. 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

LCLB4.3.2 Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

 
 

2º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito 
persoal, escolar/ educativo e social, identificando a estrutura, a 
información relevante e a intención comunicativa do/da falante. 

LCLB1.1.2 Retén información relevante e extrae informacións concretas. 
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LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía 
dada. 

LCLB1.2.1 Comprende o sentido global de textos orais de intención 
narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a información relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa do/da falante, así como 
a súa estrutura e as estratexias de cohesión textual oral.  

LCLB1.2.2 Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

LCLB1.2.4 Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente.  

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada 
participante nun debate tendo en conta o ton empregado, a 
linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás 
opinións das demais persoas. 

LCLB1.5.1 Realiza presentación orais. 

LCLB1.5.3 Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas orais. 

LCLB1.5.4 Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando 
a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.  

LCLB1.6.2 Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas 
orais axustándose á quenda de palabra, respectando o espazo, 
xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as 
demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida.  

LCLB2.1.1 Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do 
obxectivo e o tipo de texto. 

LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de nivel formal 
da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico. 

LCLB2.1.4 Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 
secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 
entre elas. 

LCLB2.2.1 Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e 
implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 
implícitas. 

LCLB2.4.2 Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 
ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 
lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

LCLB2.5.1 Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou 
educativo e social, imitando textos modelo.  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos.  

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos 
propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 

LCLB3.1.3 Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 
producións orais e escritas 
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LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no 
significado das palabras dentro dunha frase ou un texto oral ou 
escrito. 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra, e 
explica o seu uso concreto nunha frase ou nun texto oral ou 
escrito. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 
contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido 
do texto.  

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos tempos e 
modos verbais.  

LCLB3.7.1 Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe.  

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía 
obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e 
aos seus intereses. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 
cos/coas compañeiros/as.  

LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en 
elementos da comunicación non verbal e potenciando a 
expresividade verbal.  

LCLB4.4.1 Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

LCLB2.1.5 Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun 
texto que conteña diferentes matices semánticos e que 
favorezan a construción do significado global e a avaliación 
crítica.  

LCLB2.2.2 Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado 
dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. 
 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe 
non verbal e da xestión de tempos, e o emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso.  

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información 
integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais ou escritos.  
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LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) 
e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente 
libros, vídeos, etc.  

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado 
dos elementos visuais que poden aparecer nos textos.  

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para 
localizar o significado de palabras ou enunciados descoñecidos 
(demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o contexto en 
que aparece, etc.).  

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas.  

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 
textos traballados en calquera das outras. 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de 
personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos períodos 
histórico-literarios ata a actualidade.  

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada 
participante nun debate tendo en conta o ton empregado, a 
linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás 
opinións das demais persoas. 

LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, 
analizando e comparando as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos 

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende as instrucións do/da 
moderador/a en debates e coloquios 

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas 
orais axustándose á quenda de palabra, respectando o es-pazo, 
xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as 
demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida. 

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 
cos/coas compañeiros/as. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando 
a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso 
e a cohesión dos contidos.  
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LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona 
en relación co contexto.  

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB3.4.1  Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das 
palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito.  

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan o 
significado global das palabras: tabú e eufemismo.  

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 
observando, analizando e explicando a relación entre diversas 
manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, 
cine, etc.).  

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa 

 

3º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, 
analizando fontes de procedencia non verbal.  

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e 
integrándoas con claridade en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

LCLB1.2.1 Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, 
analizando fontes de procedencia non verbal.  

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura 
de textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e 
instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular  

CLB1.4.1. 
 

Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a 
claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e 
a cohesión dos contidos.  

LCLB1.5.1 Realiza presentación orais. 

LCLB1.5.2 Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral 
formal, seleccionando a idea central e o momento en que vai 
ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas secundarias 
e os exemplos que van apoiar o seu desenvolvemento. 

LCLB1.5.3 Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas orais. 

LCLB1.5.4 Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando 
a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.  

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do 
obxectivo e o tipo de texto.  
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LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun 
texto que conteña matices semánticos e que favorezan a 
construción do significado global e a avaliación crítica.  

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 
textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, educativo 
ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando a 
tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as 
marcas lingüísticas e o formato utilizado.  

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun texto.  

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 
texto. 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de 
mellora que se deducen da avaliación da produción escrita e 
axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que permiten 
unha comunicación fluída. 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas 
argumentacións. 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da 
lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 
importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 
oralmente e por escrito con exactitude e precisión.  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos 
e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia 
en textos propios e alleos.  

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos 
propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.  

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz 
e afixos), e aplica este coñecemento á mellora da comprensión 
de textos escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario 
activo.  

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, 
distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os 
acrónimos. 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, 
diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o 
forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración 
simple.  

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do 
verbo a partir do seu significado, distinguindo os grupos de 
palabras que poden funcionar como complementos verbais 
argumentais e adxuntos. 
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LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da 
oración simple, diferenciando suxeito e predicado e 
interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha 
marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando os nexos adecuados e creando oracións 
novas con sentido completo.  

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 
contraste e explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do 
contido do texto.  

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas 
que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á audiencia 
(persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou 
paciente,oracións impersoais, etc.) 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención 
comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a 
disposición de contidos. 

LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, 
explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o 
que a lectura lle achegou como experiencia persoal.  

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 
cos/coas compañeiros/as. 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión 
orixinal ou adaptados, e representativos da literatura da Idade 
Media ao Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o 
seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 
puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias 
estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

LCLB2.7.1 Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento.  
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LCLB2.2.2 Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

LCLB3.6.2 Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 
semanticamente un enunciado, así como os elementos que se 
agrupan arredor dela. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión de tempos e do emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso.  

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e 
integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais 
ou escritos.  

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e 
da comunicación participando, intercambiando opinión, 
comentando e valorando escritos alleos ou escribiendo e dando 
a coñecer os seus propios. 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización dos seus traballos educativos. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, 
mellorando progresivamente as súas prácticas discursivas.  

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas 
sinxelas de autoavaliación. 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 
contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, 
gramática e presentación), e avalía a súa propia produción 
escrita ou a dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

LCLB2.6.3  Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en 
común, globalizando a información e integrándoa en oracións 
que se relacionen loxicamente e semanticamente, evitando 
parafrasear o texto resumido.  

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica 
os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente e causa).  

LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe.  

LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 
textos traballados en calquera das outras. 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos 
e de opinión procedentes dos medios de comunicación, 
distinguindo a información da persuasión na publicidade e a 
información da opinión en noticias, reportaxes, etc., 
identificando as estratexias de enfatización e de expansión.  

LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, 
coloquios e conversas espontáneas identificando a información 
salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura de cada participante, así como as 
diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 
comunicativos formais e os intercambios comunicativos 
espontáneos. 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e coloquios escolares 
respectando as regras de interacción, intervención e cortesía 
que os regulan, manifestando as súas opinións e respectando 
as opinións das demais persoas. 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e 
da comunicación, participando, intercambiando opinións, 
comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando 
a coñecer os seus propios. 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das 
súas características diferenciais, comparando varios textos, 
recoñece as súas orixes históricas e describe algúns dos seus 
trazos diferenciais.  

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra 
de España. 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación 
que respondan a un mesmo tópico, observando, analizando e 
explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou a 
cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 
propostas ou seleccionadas polo alumnado, investigando e 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 
propostas ou seleccionadas polo alumnado, investigando e 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  

LCLB4.7.1 Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 
puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias 
estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 
textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido.  
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LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante 
a escritura. 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación 
e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que as 
diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción 
e na mellora de textos propios e alleos. 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 
perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 
autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 
emitindo xuízos persoais razoados. 

LCLB4.6.1 Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 

4º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo e laboral, identificando a información 
relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante.  

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, 
analizando fontes de procedencia non verbal.  

LCLB1.1.3 Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a 
relación entre discurso e contexto. 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais. 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención 
narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a estrutura e a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa 
do/da falante  

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, 
analizando fontes de procedencia non verbal.  

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 
con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista 
particul 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe 
conversacional (cooperación, espontaneidade, economía e 
subxectividade) nas conversas espontáneas.  

LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de cada 
participante nun debate, coloquio ou conversa espontánea 
tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o 
contido e o grao de respecto cara ás opinións das demais 
persoas. 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas 
participantes en debates, faladoiros e entrevistas procedentes 
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dos medios de comunicación audiovisual, valorando de forma 
crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido. 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a 
claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e 
a cohesión dos contidos.  

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, 
analizando e comparando as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a colocación, a 
linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso.  

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, procesar 
e transmitir novos coñecementos, para expresar ideas e 
sentimentos, e para regular a conduta. 

LCLB1.6.2 Realiza intervencións non planificadas, dentro a aula, 
analizando e comparando as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas orais. 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando 
a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.  

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora da 
expresión oral, recoñecendo en exposicións orais propias ou 
alleas as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e repetición de 
conectores etc.). 

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes dos 
medios de comunicación, recoñecendo neles a validez dos 
argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu 
contido. 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en práctica 
diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa propia 
comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, 
actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto.  

LCLB2.1.2 Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos 
textos 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto 
demostrando unha comprensión plena e detallada deste. 

LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da 
lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñecendo a 
importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 
con exactitude e precisión. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a 
intención comunicativa de textos escritos propios dos ámbitos 
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persoal, educativo, social e laboral, e de relacións con 
organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada 
(narración, exposición, etc.), a organización do contido e o 
formato utilizado. 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e 
a intención comunicativa dun texto publicitario procedente dos 
medios de comunicación. 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si 
e co contexto, secuénciaas e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou 
pequenos fragmentos extraídos dun texto en función do seu 
sentido global. 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun texto. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, 
integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais ou escritos. 

LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en 
versión dixital, dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, 
etc. 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares locais, etc.) 
e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente 
libros, vídeos, etc 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.).  

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas. 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 
contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 
ortografía, gramática e presentación). 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de 
mellora que se deducen da avaliación da produción escrita.  

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada.  

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos.  

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos visuais que 
poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, etc.). 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da 
lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 
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importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 
oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, 
determinantes e pronomes en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as 
formas verbais en relación coa intención comunicativa do texto 
onde aparecen. 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras 
novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos sufixos.  

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir 
doutras categorías gramaticais, utilizando diversos 
procedementos lingüísticos. 

LCLB3.4.1 Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan 
relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e usa a 
acepción adecuada en relación ao contexto en que aparecen. 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, 
usando conectores e outros procedementos de substitución 
para evitar repeticións.  

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 
adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións de 
relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 
adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 
constituíntes doutra oración.  

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 
observación, reflexión e explicación sintáctica.  

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 
correctamente 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con 
especial atención ás expositivas e argumentativas, e utilízaas 
nas propias producións orais e escritas.  

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que 
determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.). 

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos 
expositivos e argumentativos, relacionándoos coa intención 
comunicativa e o contexto en que se producen. 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade, e utilízaos nas producións 
propias. 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un 
procedemento de cohesión textual. 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótese, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto.  

LCLB3.10.1 Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en 
función da intención comunicativa e do seu uso social.  
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LCLB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía 
obras literarias próximas aos seus gustos e ás súas afeccións 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 
observando, analizando e explicando a relación existente entre 
manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, 
cine, etc.). 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 
cos/coas compañeiros/as.  

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en 
elementos da comunicación non verbal e potenciando a 
expresividade verbal.  

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios 
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 
días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con 
intención lúdica e creativa. 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información 
para desenvolver por escrito, con rigor, claridade e coherencia, 
un tema relacionado co currículo de Literatura.  

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 
puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias, 
expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea 
principal e as secundarias, e establecendo relacións entre elas.  

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, 
mapas conceptuais, diagramas, gráficas, fotografías, etc.  
 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 
semanticamente un enunciado, así como os elementos que se 
agrupan arredor dela. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para 
localizar o significado de palabras ou enunciados descoñecidos 
(demanda axuda, busca en dicionarios, lembra o contexto en 
que aparece, etc.).  

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, 
planificando o proceso de oralidade, organizando o contido, 
consultando fontes de información diversas, xestionando o 
tempo e transmitindo a información de xeito coherente, 
aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais. 
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LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en 
versión dixital, dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, 
etc. 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e 
da comunicación, participando, intercambiando opinións, 
comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando 
a coñecer os seus propios. 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e 
formato dixital, resolve eficazmente as súas dúbidas sobre o 
uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma. 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información 
para desenvolver por escrito, con rigor, claridade e coherencia, 
un tema relacionado co currículo de Literatura.  

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización dos seus traballos educativos. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas.  

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 
con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista 
particular.  

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e 
argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

LCLB1.4.3 Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións 
públicas, etc., recollendo as ideas principais e integrando a 
información en oracións que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e 
avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses sobre el.  

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, 
mapas conceptuais, diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 
texto. 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) 
e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente 
libros, vídeos, etc. 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 
contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 
ortografía, gramática e presentación). 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa propia produción escrita e a 
dos/das seus/súas compañeiros/as.  



26 
 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas 
principais con coherencia e cohesión e expresándoas cun estilo 
propio, evitando reproducir literalmente as palabras do texto. 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o 
contido dos textos traballados. 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe 
grecolatina e utilízaos para deducir o significado de palabras 
descoñecidas.  

LCLB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 
textos traballados en calquera das outras. 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 
autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, 
emitindo xuízos persoais razoados. 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes 
procedentes dos medios de comunicación, e entre información 
e persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as 
estratexias de enfatización e expansión.  

LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, 
coloquios e conversas espontáneas identificando a información 
relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura de cada participante, así como as 
diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 
comunicativos formais e os espontáneos. 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 
cortesía que regulan os debates e calquera intercambio 
comunicativo oral. 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates escolares, respectando as 
regras de intervención, interacción e cortesía que os regulan, 
utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos 
informativos e de opinión (noticias, reportaxes, editoriais, artigos 
e columnas, cartas á dirección, comentarios e crítica).  

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que 
determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.).  
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LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada 
situación comunicativa, e aplícao nos seus discursos orais e 
escritos. 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación 
que respondan a un mesmo tópico, observando, analizando e 
explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou a 
cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 
propostas ou seleccionadas polos alumnos, investigando e 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 
perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura.  

LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 
propostas ou seleccionadas polos alumnos, investigando e 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 
puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias, 
expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación.  

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante 
a lectura e a escritura. 

LCLB4.1.2  Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, 
explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o 
que a lectura lle achegou como experiencia persoal.  

L CLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de 
personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade.  

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as producións das 
demais persoas. 

 
 
 
5. Obxectivos xerais da materia. 
 
Coa finalidade de desenvolver as capacidades propias que o alumnado desta 
etapa deberá acadar, enuméranse a continuación os obxectivos ligados á nosa 
materia: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 
a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando 
os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. (Competencias sociais e cívicas. Sentido de 
iniciativa e espirito emprendedor). 
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 
en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. (Competencias sociais 
e civicas. Sentido de iniciativa e espirito emprendedor. Aprender a aprender). 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar 
os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 
calquera manifestación de violencia contra a muller. (Competencias sociais e 
cívicas). 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos. (Competencias sociais e civicas.Sentido de 
iniciativa e espirito emprendedor.) 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación. (Comunicacion linguistica. Competencia dixital. Aprender a 
aprender.Competencias sociais e civicas.) 
 
f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. (Sentido de 
iniciativa e espirito emprendedor. Aprender a aprender.) 
 
g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. (Comunicacion linguistica. Conciencia e expresions culturais. 
Competencias sociais e civicas. Aprender a aprender.) 
 
h) Comprender e expresarse de maneira apropiada. (Comunicacion linguistica. 
Conciencia e expresions culturais.Competencias sociais e civicas.Aprender a 
aprender.) 
 
i) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 
(Conciencia e expresions culturais.Comunicacion linguistica.Competencias 
sociais e civicas.) 
 
j) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
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ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. (Competencia 
matematica e competencias básicas en ciencia e tecnoloxia.Sentido de iniciativa 
e espirito emprendedor.Competencias sociais e civicas). 
 
k) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación.(Comunicacion linguistica. Conciencia e expresions culturais. 
Competencias sociais e civicas. Aprender a aprender.) 
 
l) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, 
e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito. (Comunicacion linguistica. Conciencia e expresions culturais. 
Competencias sociais e civicas. Aprender a aprender.) 
 
 

6. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de 

6.1 Temporalización dos contidos. Criterios de avaliación. 

A temporalización e distribución dos contidos debe ser flexible, sempre adaptada 
ás necesidades de cada grupo. Como recolliamos na memoria do curso anterior, 
as principais dificultades poden ser a heteroxeneidade dos grupos que 
condiciona o avance no programa previsto. 

1º ESO 

1º trimestre (temas 1-4) 

Contidos Criterios avaliación 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escoitar e falar. 

Participación en actividades grupais 
con intención lúdica e creativa. 

Comprender e interpretar as reglas de 
exercicios e xogos en grupo. 

Interpretación e produción de textos 
orais de diferente tipo (narrativo, 
informativo). 

Aprendizaxe das estratexias para 
falar en público. 

Producir textos orais axeitados a 
diferentes situacións comunicativas, 
adecuándose ás estratexias 
aprendidas. 

Escoita comprensiva de distintos tipos 
de textos (relatos, noticias) e 
identificación do contido e estrutura. 

Analizar e interpretar o contido de 
textos orais. 
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: ler e escribir. 

Coñecemento e uso das estratexias 
para a comprensión de textos escritos 
de diferente tipoloxía (narrativos,  

Interpretar e comprender textos 
atendendo a aspectos formais e de 
contido. 

Escritura de textos de diferente 
tipoloxía (narrativos) con estratexias 
de planificación. 

Producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

Exercitación de destrezas para unha 
rápida e eficaz consulta de 
diccionarios e outras fontes. 

Manexar convenientemente fontes de 
información. 

Interés pola composición escrita.  

 

Ler textos de forma comprensiva para 
favorecer a reflexión. Lectura crítica. 

Lectura comprensiva de textos 
narrativos.  

Identirficación de contido, estrutura e 
personaxes dun relato. 

Textos narrativos: tempo, espacio e 
personaxes. 

Identificación e asimilación dos 
mecanismos de cohesión do texto 
narrativo. 

Produción, revisión e corrección de 
textos narrativos propios. 

Producir textos seguindo unhas 
pautas establecidas. 

Lectura e interpretación de textos 
informativos. 

Suliñar e resumir como estratexia 
para desenvolver unha comprensión 
lectora. 

BLOQUE 3: Coñecemento da lingua 

Formación de palabras: composición 
e derivación. 

Identificar e utilizar diferentes clases 
de palabras a partir da súa estrutura.  

Aplicar mecanismos de formación de 
palabras. 

O substantivo: rasgos, clasificación. Recoñecer e analizar os sustantivos. 

Os determinantes: uso e clasificación. Recoñecer os tipos de determinantes. 
Usar con corrección as normas de 
concordancia. 
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Os pronomes: persoais, 
demostrativos e posesivos. 

Coñecer e emplear os pronomes 
persoais, demostrativos e posesivos. 

Normas ortográficas: uso do punto, 
coma, punto e coma. 

Coñecer e emplear os signos de 
puntuación con corrección. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Aproximación aos xéneros literarios a 
través da lectura de breves textos 
poéticos, teatrais e narrativos. 

Ler e comprender fragmentos 
literarios de diversa tipoloxía. 

Reflexión sobre os rasgos distintivos 
dos textos leídos. 

Expresar a opinión peronal sobre a 
lectura. 

Valoración da lectura como fonte de 
placer e enriquecemento persoal. 

Compartir a experiencia de ler por 
placer. 

Xénero narrativo: características, 
tipoloxía. 

Disfrutar da lctura de textos narrativos 
e familiarizarse cos seus rasgos 
característicos. 

Lectura comprensiva de textos 
poéticos. 

Ler en voz alta e en silencio textos 
breves, de forma comprensiva. 

Redacción de textos poéticos.  

2º TRIMESTRE (temas 5-8) 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escoitar e falar. 

Participación en actividades grupais 
con intención lúdica e creativa. 

Ler textos con dición e pronunciación 
adecuada. 

Interpretación e produción de textos 
orais descriptivos. 

Comprender, valorar e producir textos 
orais descriptivos. 

Participación en debates, coloquios e 
conversacións espontáneas, 
respectando as normas de interacción 
e cortesía. 

Producir textos orais dialogados 
adecuados a diferentes situacións 
comunicativas. 

Planificación e realización dunha 
entrevista 

Participar, valorar as intervencións en 
debates, coloquios e conversacións 
espontáneas. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: ler e escribir 

Coñecemento e uso de estratexias 
para a comprensión de textos escritos 

Identificar e aplicar as características 
de diferentes tipoloxías textuais: 
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de distinto tipo: descripción, diálogo, 
textos explicativos. 

textos descriptivos, textos dialogados, 
textos explicativos. 

Composición de textos (descriptivos,  
dialogados, explicativos) seguindo 
pautas. 

Escritura de textos descriptivos e de 
textos dialogados. 

Interés creciente pola composición 
escrita. 

Ampliación de léxico e adquisición do 
uso do dicionario. 

Emplear os dicionarios e as TIC para 
diferentes ámbitos de coñecemento. 

Búsqueda e análise de información. 

BLOQUE 3: Coñecemento da lingua 

Categorias gramaticais: 
recoñecemento, uso e explicación: o 
adxectivo calificativo, o verbo.  

Clasificación das formas verbais. 

 

Recoñecer, usar e explicar: 
adxectivos calificativos, formas 
verbais, 

Relacións semánticas: sinonimia, 
antonimia, homonimia. 

Identificar relacións de sinonimia. 
antonimia 

Ortografía: divisón en sílabas, normas 
de acentuación. 

Coñecer e aplicar as normas de 
acentuación. 

Manexo de dicionarios e outras fontes 
de información. 

Uso de dicionarios e TIC. 

BLOQUE 4: Estudios literarios. 

Lectura comprensiva de textos 
poéticos. 

Lectura en voz alta e en silencio de 
textos poéticos. 

Recoñecemento das características 
propias da linguaxe poética. 

Comprender as características da 
linguaxe poética e emplealas en 
producións propias. 

Aproximación ao xénero lírico. Ler e comprender fragmentos 
literarios e expresar a opinión persoal 
sobre a lectura. Estudio da estructura dun poema: 

sonetos e romances. 

Produción creativa de poemas de 
tipoloxía diversa 

Crear textos breves de carácter 
literario con gusto estético e 
corrección lingüística. 
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TERCER TRIMESTRE (temas 9-12) 

Bloque I: comunicación oral: escoitar e falar 

Interpretación, produción e valoración 
de textos orais de ámbitos diversos. 

Realizar intercambios comunicativos 
orais diversos. 

Analizar e interpretar axeitadamente o 
contido de textos orais. 

Producir textos orais adecuados a 
diferentes situacións comunicativas. 

Audición comprensiva de textos de 
diversa tipoloxía. 

Participación en actividades grupais 
con intención lúdico-creativa. 

Exposición oral de opinións e 
reflexións propias. 

 

Participar e valorar intervencións 
propias e alleas en debates, 
coloquios. 

Participación en debates, coloquios, 
conversacións… 

Lectura expresiva de poemas, 
trabalinguas, adiviñas. 

Ler textos en voz alta con dición, 
pronuncia axeitada. 

Bloque 2: expresión escrita 

Lectura, escritura e interpretación de 
cartas, avisos, notas. 

Producir textos adecuados a 
diferentes situacións comunicativas. 

Ler de forma comprensiva diferentes 
textos. 

Identificar as características de 
distintos tipos de texto. 

Adquirir vocabulario. 

Lectura comprensiva, escritura de 
textos instrutivos, prescriptivos. 

Búsqueda de información sobre 
diferentes tipos de textos.  

Ampliación de coñecementos u sando 
diferentes fontes de información. 
Coñecemento e uso de refránss. 

Emplear as TIC en diversas areas. 

Produción de resumos e esquemas. Sintetizar información. 

Escritura creativa de texto  

 

Emplear as técnicas de escritura 
aprendidas e o vocabulario adquirido. 

  



34 
 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Categorías gramaticais: palabras 
invariables (adverbios e locucións 
adverbiais, preposicións, 
conxuncións, interxeccións 

Recoñecer e clasificar as categorías 
gramaticais. 

Ortografía: normas de acenturación. 
Corrección de erros ortográficos e 
gramaticais. 

Comprender e aplicar coñecementos 
gramaticais e ortográficos para 
correxir e revisar de forma autónoma. 

A oración simple: suxeito-predicado Identificar os elementos que forman a 
oración simple. 

Modalidades oracionais. Señalar a intención comunicativa dun 
enunciado. 

Formación e uso de xentilicios. Coñecer e aplicar mecanismos de 
formación de palabras. 

Comprensión de frases feitas, 
modismos, coloquialismos. 

Uso das Tic para ampliar 
coñecemento lingüístico. 

Análise, reflexión e estudio da 
realidade lingüística de España. 

Coñecer e valorar a realidade 
lingüística de España. 

Bloque 4: Estudios literarios 

Textos teatrais: rasgos, subxéneros. Coñecer e aplicar os rasgos da 
linguaxe literaria. 

A linguaxe figurada 

Representación de textos dramáticos Ler e comprender textos literarios en 
voz alta, con dición e pronunciación 
adecuada. 

Produción de textos teatrais e 
poéticos de forma creativa. 

Crear textos de carácter literario con 
gusto estético e corrección lingüística. 

Visionado de diferentes 
manifestacións artísticas. 

Empleo das Tic en diversas áreas de 
coñecemento. 

Reflexionar con actitutde crítica sobre 
producións culturais. 

Asistir a representación teatral. 
Valoración. 
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2º ESO 

1º TRIMESTRE (temas 1-4) 

Contidos Criterios de avaliación 

Bloque I: comunicación oral: escoitar e falar 

Análise e comprensión de textos 
orais. 

 

 

Analizar e interpretar adecuadamente 
o contido de textos orais. 

Producir textos orais adecuados a 
diferentes situacións comunicativas. 

Participación nun diálogo expoñendo 
e escoitando opinións de forma 
pautada. 

Escoita comprensiva de textos orais. 

Vocalización 

Empleo da linguaxe non verbal para 
comunicarse 

Comentario oral en grupo de tiras 
cómicas. Relato dunha historia a partir 
dunha serie de viñetas. 

Creación e relato oral do argumento 
dunha película. 

Expresión oral de emoción e 
sentimentos. 

Bloque 2: comunicación escrita 

Coñecemento e uso de estratexias 
para a comprensión de textos escritos 
de carácter narrativo. 

Ler textos de forma comprensiva para 
favorecer a reflexión, aplicando a 
estratexias de lectura crítica. 

Interés crecente pola composición 
escrita. 

Producir textos seguindo unhas 
pautas establecidas. 

Asimilación da estrutura básica de 
textos expositivos. 

Identificar as características de textos 
expositivos, descritivos e 
periodísticos, empleando eses 
coñecementos para favorecer a 
comprensión lectora. 

Distinción entre textos descritivos 
obxectivos e subxectivos. 

Búsqueda e análise de información en 
fontes diversas. 
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Coñecemento da linguaxe do cómic e 
do cine.  

Comprensión do cine como 
combinación de elementos 
relacionado co sonido e a imaxe. 

Ler textos de forma comprensiva para 
favorecer a reflexión, aplicando 
estratexias de lectura crítica. 

Redacción dunha crítica construtiva 
sobre un foto-relato. 

Elaborar creacións visuais, textos 
discontinuos ou obras que combinen 
imaxe e texto. 

Valoración da escritura e lectura como 
medios para expresar e comprender 
sentimentos. 

Compoñer textos expositivos, 
descritivos ou periodísticos seguindo 
diferentes instrucións. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

A comunicación: funcións, elementos. Analizar e interpretar situacións 
comunicativas. 

Enunciados: frases e oracións 

Suxeito e predicado. Concordancia. 

Grupos sintácticos: características e 
elementos. 

Comprender a estrutura básica da 
oración. Realizar análise sintáctica e 
morfolóxica sinxela. 

 

Estructura das unidades lingüísticas: 
morfemas-palabras-enunciados-
textos. 

 

Identificar e usar diferentes clases de 
palabras a partir da súa estrutura. 

Morfemas: raíces, afixos (morfemas 
flexivos e derivativos) Familias 
léxicas. 

Coñecemento e empleo de prefixos e 
sufixos de uso frecuente. 

Ortografía: uso da H, B, V. Asimilar e aplicar as normas 
ortográficas. 

Bloque 4: estudios literarios 

A linguaxe poética. Textos líricos.  

Análise de aspectos formais e contido 
de textos poéticos breves. 
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Valoración da lectura como fonte de 
pracer. 

Ler e comprender textos literarios e 
expresar opinión sobre a lectura. 

Comprender as particulariadades 
formais e contido propias da poesía. 

Lectura expresiva de textos poéticos. 

Reflexión sobre temas existenciais 
(vida, liberdade, amor, dor, morte) a 
partir da interpretación de poemas. 

Redacción de poemas con gusto 
estético a partir de pautas. Empleo de 
recursos literarios: metáfora, 
comparación, hipérbole, paralelismo. 

Crear textos breves de carácter 
lliterario, con gusto estético e 
corrección lingüística. 

2º trimestre (temas 5-8) 

Bloque 1: comunicación oral: escoitar e falar 

Interpretación e produción de textos 
orais dialogados. 

Comprender, valorar e producir textos 
orais dialogados de diferente clase e 
rexistro. 

Escoita activa e comprensiva de 
exposicións e relatos orais. 

Comprensión dunha entrevista 
radiofónica. 

Realización dunha exposición oral a 
partir de pautas. 

 

Falar en público, en situacións 
diversas (individual, en grupo). Comentario oral da información que 

transmite unha imaxe, fotografía. 

Conversación sobre o papel que 
xogan as TIC e os medios de 
comunicación na nosa vida cotidiana. 

Participación en actividades grupais 
con intención lúdico-creativa. 

Comprender e interpretar os roles e 
reglas dos exercicios de grupo. 

Bloque 2: comunicación escrita 

Textos dialogados. Estilo directo e 
indirecto. 

Elementos formais dos textos 
dialogados. 

Identificar as características dos 
textos dialogados. 

Escritura pautada de diálogos. 

Redacción dunha entrevista. 

Adquirir progresivamente as 
ferramentas necesarias para escribir 
correctamente diálogos. 
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Textos expositivos: linguaxe. 

Comprensión e interpretación de 
textos expositivos. 

Escritura de textos expositivos. 

Identificar características de textos 
expositivos e distinguir clases. 

 

Compoñer textos expositivos, 
seguindo instrucións. 

Textos periodísticos. 

Análise de noticias. 

Escritura de entrevistas. 

Búsqueda e análise de información en 
fontes diversas. 

Identificar características de textos 
periodísticos. 

Adquirir progresivamente pautas para 
escribir entrevistas. 

Manexar e interpretar fontes de 
información. 

Valorar a importancia da escritura e 
lectura como ferramentas de 
aprendizaxe. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Grupo verbal: características. 

Uso dos verbos auxiliares: ser, haber. 

Complementos do predicado. 

 

Recoñecer e analizar grupos 
sintácticos no marco da oración 
simple. 

Tipos de oracións: activas, pasivas.  

Adverbios, a partir do sufixo –mente. 

Derivación verbal. 

Palabras primitivas, derivadas. 
Familias léxicas. 

Palabras compostas. 

 

Recoñecer e analizar a estrutura de 
palabras. 

Ortografía: g, j, ll e y. Coñecer e aplicar pautas ortográficas. 

Bloque 4: estudios literarios 

Xénero narrativo: rasgos, linguaxe. 

Subxéneros narrativos: contos, 
cantares de xesta, novelas. 

Don Quijote de la Mancha. Nocións. 

Comprender os rasgos formais e de 
contido do xénero narrativo. 
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Redacción pautada dunha escena 
teatral. 

Elaborar textos de carácter literario 
con corrección e gusto estético. 

Desenvolvemento de habilidades 
creativas. 

Análise e valoración de textos 
narrativos. 

Ler, comprender e disfrutar de obras 
de carácter literario. 

Lectura comprensiva de textos 
narrativos. 

Ampliación de coñecementos. Emplear as TIC na lectura e 
ampliación de coñecementos 
relacionados coa lectura. 

3º trimestre (temas 9-12) 

Bloque 1: comunicación oral (escoitar e falar) 

Participación en conversacións 
espontáneas, respetando as normas 
de interacción e cortesía. 

Realizar intercambios comunicativos 
sobre textos e temas propostos. 

Participación en actividades grupais 
con intención lúdico-creativa. 

Diálogo sobre os medios de 
comunicación e a liberdade de 
expresión, a partir dun cuestionario. 

Seguimento de instrucións orais para 
levar a cabo diferentes actividades. 

Identificación das ideas dun texto oral. 

Comprender, interpretar e valorar 
textos orais. 

Escoita activa e interpretación de 
cuñas radiofónicas a partir dun 
cuestionario. 

Escoita activa e interpretación de 
críticas cinematográficas e 
comentarios de obras de arte. 

Escoita activa e interpretación dunha 
conferencia a partir dun cuestionario. 

Escoita e interpreta de forma 
combinada texto e imaxe. 

Prestar atención e comprender textos 
orais breves. 



40 
 

Valoración e comentario das 
producións orais propias e alleas. 

Análise e comentario dun anuncio 
televisivo. 

Exposición oral dunha crítica 
cinematográfica. 

Elaboración e expresión oral dunha 
crítica de arte a partir dunha imaxe 
dun cadro. 

Producir textos orais adecuados a 
diferentes situacións comunicativas. 

BLOQUE 2: comunicación escrita 

Interpretación dun texto periodístico a 
partir dun cuestionario. 

Análise dun cartel publicitario. 

Interpretación combinada de texto 
expositivo e do gráfico que o 
acompaña (textos discontinuos). 

Análise de gráficos e infografías, 
seguindo un cuestionario. 

Identificación do tipo de narrador 
presente nun frangmento. 

Análise do contido e expresión de 
opinión persoal sobre fragmentos 
literarios. 

Ler de forma comprensiva diferentes 
textos e extraer conclusións. 

Xéneros periodísticos de opinión: 
rasgos, tipos. 

Os textos publicitarios. 

Redacción pautada dun artículo de 
opinión. 

Valoración e realización de 
contraanuncios. 

Elaboración de documento que 
combine textos. 

Creación e redacción de relatos. 

Identificar as característica de 
diferentes tipos de texto. 

Compoñer textos seguindo 
instrucións. 
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Reflexión sobre a lectura en prensa e 
internet e as horas dedicadas á 
televisión e radio. 

Emplear as TIC en diversos campos. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Oracións persoais e impersoais. 
Oracións copulativas e predicativas 
(clasificación). 

Tipos de suxeitos 

Análise morfosintáctica.  

Descripción empregando verbos 
estáticos. 

Comprender a estructura básica da 
oración. 

Ortografía: uso da x, c, z, qu, k 

Escritura de términos rematados en 
d/z e co grupo cc/c no interior. 

Uso da maiúscula. 

Coñecer e aplicar pautas ortográficas. 

Siglas, acrónimos, acortamentos, 
abreviaturas. 

Identificar e usar diferentes clases de 
palabras a partir da súa estructura. 

Locucións. Clasificación  

A diversidade lingüística en España. 

Lectura e comprensión de textos 
redactados en diferentes linguas 
faladas en España. 

Coñecer e valorar a realidade 
lingüística e cultural de España. 

Bloque 4: estudios literarios 

El género dramático: características. 
Subxéneros (traxedia, comedia, 
sátira,) 

Tipoloxía de personaxes teatrais. 

Texto teatral: texto literario y texto 
espectacular. 

Análisis del contenido, estructura y 
aspectos formales de textos teatrales. 

Lectura dramatizada. 

Ler e comprender textos literarios. 

Comprender as particularidades 
formais e contido do xénero 
dramático. 

Crear textos breves de carácter 
literario. 

Reflexionar sobre producións 
culturais. 
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Redacción dun texto teatral. 

Planificación, posta en escena e 
representación dun texto teatral. 

 

3º ESO 

1º TRIMESTRE (temas 1-4) 

Contidos Criterios de avaliación 

Bloque I: expresión oral (escoitar e falar) 

Participación en conversacións 
informais. 

Comprender e interpretar textos orais 
de diferente tipo. 

Comprensión e interpretación de 
textos orais de diferente tipo. 

Produción e avaliación de textos orais 
espontáneos ou planificados cun 
manexo progresivo das estratexias de 
comunicación. 

Escoita activa dun discurso 
dramatizado, comprensión e 
valoración da información. 

Escoita comprensiva dunha noticia 
radiofónica. 

Análise e reflexión en equipo sobre 
imaxes e preguntas dadas. 

Exposición oral dun tema, integrando 
as conclusións tomadas en grupo. 

Participar en debates, coloquios e 
conversacións espontáneas 
valorando as intervencións propias e 
alleas. 

Escoita activa, análise, elaboración e 
avaliación dun discurso. 

Falar en público correctamente en 
situacións formais e informais 
(individualmente ou en grupo). 

Bloque 2: expresión escrita 

Lectura, comprensión e valoración de 
textos narrativos. 

 

Aplicar estratexias de lectura 
comprensiva atendendo a aspectos 
formais. 
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Recoñecer distintos tipos de textos e 
idenfificar os seus aspectos formais. 

Aprendizaxe de estratexias para 
identificar a coherencia dos textos. 

Mecanismos de cohesión textual. 

Redacción de textos escritos 
atendendo a criterios de cohesión. 

Produción de textos (descriptivos, 
narrativos a partir de diferentes tipos 
de información. 

Estudio dos factores de adecuación 
dun texto á situación comunicativa. 

Asimilar e aplicar as estratexias para 
producir textos adecuados. 

Desenvolvemento de estratexias de 
planificación para un traballo escolar 
en equipo. 

Seleccionar información de diversas 
fontes e integralas en traballos e 
textos. 

Elaboracion dun informe extenso 
buscando información sobre un tema 
para escribir con coherencia. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Identificación, explicación e uso dos 
enunciados e gupos de palabras: o 
grupo preposicional. 

Coñecemento e uso correcto dos 
números cardinais e ordinais. 

O grupo nominal: identificación, 
explicación e uso dos diferentes tios 
de determinantes e artigos. 

O grupo adxectival. 

O grupo adverbial: componentes e 
estructura. 

Suxeito e predicado na oración 
simple. 

Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de uso sobre 
os textos. 

Observar, recoñecer e explicar os 
usos dos grupos de palabras dentro 
do marco da oración simple. 

Manexo de dicionarios da lingua 
(papel e formato dixital) 

Uso das TIC. 



44 
 

Identificación e aplicación do 
concepto de significado denotativo e 
connotativo 

Comprender os tipos de signficado 
asociados ás palabras para recoñecer 
e diferenciar usos. 

Coñecemento reflexivo das relacións 
semánticas. O cambio semántico. 

Recoñecemento e uso dos verbos en 
forma non persoal. 

Aplicar correctamente normas 
ortográficas e gramaticais básicas. 

Bloque 4: estudios literarios. 

Aproximación ás obras máis 
representativas da literatura española 
da Idade Media. 

Análise e comprensión de Cantar de 
Mío Cid e dos romances a partir da 
lectura de fragmentos literarios. 

Reflexionar sobre a conexión entre a 
literatura e outras manifestacións 
artísticas. 

Ler e comprender textos literarios 
representativos da literatura española 
da Idade Media. 

Coñecemento das características do 
Mester de Clerecía e autores máis 
relevantes. 

Identificación das características da 
lírica dos séculos XIII-XIV 

Ler e comprender textos literarios 
representativos da literatura española 
da Idade Media. 

Comprender as características da 
linguaxe poética e dos diferentes tipos 
de métrica. 

Características da sociedade no 
século XV. 

Linguaxe literario e estructura dos 
Cancioneros do século XV.  

Jorge Manrique e a súa obra. 

A Celestina: obra e contexto histórico. 

Comprender e interpretar textos do 
seculo XV. 

2º trimestre (temas 5-8) 

Bloque 1: escoitar e falar 

Escoita e comprensión de textos orais 
de diferente tipo (expositivos, 
argumentativos, conferencias, 
diálogo). 

Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipoloxía. 

Planificación e realización dunha 
exposición oral sobre un tema dado. 
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Representación dramatizada dun 
debate planificado. 

Falar en público, en situacións formais 
e informais, de forma individual ou en 
grupo. 

Reflexionar sobre a linguaxe non 
verbal. 

Bloque 2: expresión escrita. 

Tipos de texto: análisis de estructura, 
rasgos (expositivo, argumentativo, 
periodístico) 

Comentario de textos de diferente 
tipo. 

Ler, comprender, interpretar e valorar 
críticamente textos. 

Elaboración de textos de diversa 
tipoloxía (expositivo, argumentativo, 

Producir textos de diversa tipoloxía, 
de xeito planificado e estructurado. 

Búsqueda de información sobre un 
tema para redactar un texto. 

Manexar e interpretar fontes de 
información. 

Bloque 3: coñecemento da lingua. 

O verbo: morfemas. 

A conxugación verbal. Perífrases. 

Elementos da oración. Suxeito e 
predicado. Funcións sintácticas. 

Grupo nominal: núcleos, 
determinante, complementos. 

Grupo verbal: núcleo e 
complementos. 

Identificar e analizar a estrutura das 
palabras de diferentes categorías 
gramaticais. 

Recoñecer e explicar os grupos 
sintácticos dentro da oración simple. 

Tabú e eufemismo. 

Siglas e acrónimos. 

Polisemia e homonimia. 

Reflexión sobre frases feitas. 

Uso obxectivo e subxectivo da lingua. 

Recoñecer os cambios de significado 
que afectan ás palabras. 

Comprender o significado das 
palabras en toda a súa extensión. 

Ortografía das palabras da mesma 
familia léxica. 

Aplicar coñecementos sobre 
ortografía. 
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Identificación de incorreccións nun 
texto. 

Ortografía de palabras homónimas. 

Bloque 4: estudios literarios. 

Poesía relixiosa do século XVI. O 
humanismo. 

Novela: picaresca, de caballerías. 
Características distintivas. 

A figura de Cervantes: a súa obra 
narrativa. 

Lectura comprensiva de fragmentos 
de Don Quixote. 

Poesía do Barroco: contexto histórico. 
Tendencias poéticas. 

  

 

 

Textos literarios: reoñcer 
características formais e temáticas, 
según xénero e época. 

Figuras retóricas. 

Métrica: lira 

Tópicos literarios: locus amoenus, 
beatus ille. 

Lectura e reflexión sobre unha 
novela. 

Valorar a lectura como fonte de 
placer. 

Expresión dunha opinión crítica sobre 
unha obra. 

3º trimestre (temas 9-12) 

Bloque 1: escoitar e falar. 

Escoita activa dunha reportaxe 
radiofónica, dun monólogo 
humorístico. 

Audición e lectura de textos 
expositivos. 

Comprender o sentido global de 
textos orais de diversa tipoloxía. 

Xogos colectivos:  

 “Titulares mezclados” 

  

Aprender a falar en público. 
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 “¿Cómo me sinto? 

 “Diálogos imaxinarios” 

 “Regalar alegría” (expresión de 
sentimientos) 

Producir textos orais adecuados a 
diferentes situacións comunicativas. 

Uso de imaxes de apoio nas 
intervencións orais. 

Creación dunha tertulia. 

Bloque 2: expresión escrita 

Lectura de textos breves de diferentes 
códigos e formatos. 

 

Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos aplicando estratexias de lectura 
comprensiva. 

Comprensión, interpretación e 
valoración tras a lectura de textos de 
diferente tipoloxía (textos expositivos, 
textos periodísticos (visuais, de 
opinión, viñetas e tiras cómicas) 

Documentación, redacción dun guión 
e organización do traballo para 
realizar unha reportaxe. 

Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

Redacción dunha noticia, a partir da 
análise dunha infografía. 

Redacción dunha carta ao director en 
grupo, seguindo os pasos: 
planificación, estrutura, revisión, 
reescritura, difusión. 

Elaboración dunha viñeta de opinión a 
partir dunha noticia escrita. 

Escribir textos con corrección e 
rexistro adecuado en relación co 
ámbito de uso. 

Bloque 3: coñecemento da lingua. 

Recoñecemento e análise de oracións 
copulativas. 

Clasificación de oracións según 
rasgos do predicado. 

Modalidade oracional. 

Aplicar coñecementos sobre a lingua 
e normas de uso. 

Observar, recoñecer e explicar os 
usos de grupos sintácticos no marco 
da oración simple. 
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Recoñecemento e ortografía de 
palabras parónimas. 

Identificación de palabras con 
dificultade ortográfica. 

Ortografía de anglicismos. 

Recoñecer os diferentes cambios de 
significado que afectan á palabra no 
texto. 

Comprensión da orixe do léxico 
castellano. 

Cultimos e palabras patrimoniais. 

Comprensión de palabras e 
expresións latinas a partir dun texto. 

Coñecemento de arabismos. 

Coñecer o significado léxico e 
reflexionar sobre as relacións 
semánticas. 

Reflexión sobre as distintas linguas de 
España. 

Coñecer a realidade plurilingüe de 
España. 

Bloque 4: estudios literarios 

Poesía do Barroco: características, 
autores e textos destacados.Prosa do 
Barroco. Autores representativos, 
Mateo Alemán, Quevedo. 

Teatro do Barroco. Características. 
Personaxes. Autores: Calderon de la 
Barca, Lope de Vega. A renovación da 
fórmula dramática. 

Análise de fragmentos teatrais do 
Barroco. 

Ler e comprender textos do século 
XVII. 

Mostrar interés pola lectura. 

Identificación de figuras retóricas. 

Dramatización de fragmentos teatrais. 

Promover a reflexión sobre a 
conexión entre literatura e outras 
artes. 
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4º ESO 

1º TRIMESTRE (temas 1-4) 

Contidos Criterios de avaliación 

Bloque I: escoitar e falar 

Diálogo sobre as emocións que 
desperta a lectura dun texto. 

 

Interpretar e comprender textos orais. 
Audición e interpretación do contido 
de diversos textos orais: entrevista, 
diálogos, debates, 

Planificación e realización de 
diferentes tipos de textos orais: 
entrevista, expresión de opinión,  

Producir textos orais. 

Búsqueda, análise e comentario en 
grupo de información diversa. 

Participar e valorar intervencións 
orais. 

Bloque 2: expresión escrita. 

Interpretación e valoración do contido 
de textos diversos: narrativos, formais, 
humanísticos, expositivos, científicos 

Ler textos de forma comprensiva para 
favorecer a reflexión. 

Identificar rasgos de diferentes tipos 
de textos. 

Redacción de textos de diferente 
tipoloxía: humanísticos, formais, 
descriptivos, periodísticos. 

 

Producir textos seguindo pautas 
establecidas. 

Interés crecente pola expresión 
escrita. 

Elaboración de textos explicativos ou 
descritivos a partir de fragmentos 
literarios. 

Búsqueda e análise de información en 
fontes diversas. 

Uso das Tic. 

Ampliación de léxico a partir dos 
textos traballados. 

Mostrar interés e reflexionar sobre a 
lingua. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Coñecemento dos procedementos de 
formación de palabras. Formación de 

Identificar e usar as diferentes clases 
de palabras a partir da súa estrutura. 
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palabras. Prefixos e sufixos de uso 
frecuente. 

Empleo adecuado dos signos de 
puntuación. 

Coñecer e emplear os signos de 
corrección con corrección e 
autonomía. 

Os grupos sintácticos. Tipos de 
oracións. 

A oración simple. 

A oración composta coordinada. 

Comprender a estrutura básica da 
oración. Análise sintáctica. 

Aplicar os coñecementos sobre 
estruturas sintácticas para mellorar os 
textos orais e escritos. 

Bloque 4: estudios literarios 

Ilustración e Neoclasicismo: contexto. 
Características. 

Literatura Neoclásica: narrativa, 
poesía, teatro. 

Século XIX: contexto. Realismo e 
Romanticismo. Autores e obras dos 
diferentes xéneros. 

O Modernismo e a xeneración do 98. 
Novela do 98. 

O contexto histórico en Europa e 
España a principios do século XX.  

Poesía de principios do século XX 
(Machado e Juan R. Jiménez). 

O teatro de Valle Inclán. 

 

 

Reflexionar sobre a conexión entre 
literatura e outras manifestacións 
artísticas. 

Ler e comprender textos literarios dos 
século XVIII, XIX e principios do 
século XX. 

Comprender as características da 
linguaxe poética e rasgos métricos. 

 

2º trimestre (temas 5-8) 

Bloque 1: escoitar e falar 

Comentario de imaxes e realización 
dun foro. 

Interpretar e producir textos orais 
dialogados. 

 

Comprender, valorar e producir textos 
orais dialogados de diferente índole. 
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Escoita activa e comprensiva de 
textos orais. 

Realización dunha exposición oral. Falar en público en situacións 
diversas. 

Búsqueda e interpretación de 
información expresada en diferentes 
formatos en internet e outros soportes 
dixitais. 

Uso das tic. 

Bloque 2: expresión escrita 

Coñecemento das características da 
linguaxe periodística. 

Textos publicitarios. 

Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir 
textos adecuados. 

 

Análise pautada de textos 
periodísticos e publicitarios. 

Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos aplicando estruturas de lectura 
comprensiva. 

Planificación, realización e escritura 
de textos periodísticos. 

Escribir textos con corrección e 
rexistro adecuado. 

Ampliación de léxico. Uso de  dicionarios. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Oracións subordinadas sustantivas. 
Subordinadas de relativo. 

Análise morfosintáctica. 

Aplicar coñecementos sobre sintaxe  
para mellorar textos orais e escritos. 

Identificación e uso de marcadores e 
conectores discursivos. 

Elementos de comunicación na 
publicidade. 

Identificar os elementos de 
comunicación e a intencionalidade 
dun texto. 

Ortografía: b, v / g, j / ll, y, x. Coñecer e aplicar normas e pautas 
ortográficas. 

Coñecemento e empleo de prefixos e 
sufixos de uso común. 

Recoñecer e aplicar procedementos 
de formación de palabras. 

Bloque 4: estudios literarios 

As vangardas literarias.  
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Xeración do 27.  

Literatura do franquismo: 

 Novela existencia na década 
de 1940. 

 Realismo social na década de 
1950. 

 Experimentación na década de 
1960. 

 A literatura do exilio. 

 O teatro no franquismo. Obras 
e autores destacados. 

Camilo J. Cela e Miguel Delibes.  

 

Entender os rasgos xerais das épocas 
literarias. 

Comprender forma e contido na 
poesía. 

Comprender textos literarios da 
literatura da primeira metade do 
século XX. 

Lectura comprensiva de textos 
poéticos da xeración do 27. 

Análise de temas, recursos estilísticos 
a partir de textos poéticos. 

Lectura comprensiva de fragmentos 
narrativos da literatura do franquismo. 

Lectura dramatizada de textos teatrais 
do século XX. 

3º trimestre (temas 9-12) 

Bloque 1: escoitar e falar 

Interpretación e reflexión sobre textos 
orais relacionados coas TIC e redes 
sociais. 

 

Realizar intercambios comunicativos 
sobre temas propostos. 

Diálogo sobre redes sociais, internet, 
as TIC e os seus usos. 

Diálogo e actividades en grupo sobre 
escritura colaborativa e lectura dixital. 

 

Escoita activa e interpretacións de 
textos orais. 

Analizar e interpretar o contido de 
textos orais. 
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Planificación e desarrollo dunha 
entrevista. 

Presentación oral dun personaxe 
histórico. 

Producir textos orais adecuados á 
situación comunicativa. 

Búsqueda de información para 
realizar presentacións orais. 

Emplear as TIC en areas diversas. 

Bloque 2: expresión escrita 

Interpretación e elaboración de textos 
extraídos de medios dixitais. 

Lectura comprensiva de textos 
expositivos e dialogados. 

Redacción de textos en función da 
tiploxía textual, o tema a tratar e o 
destinatario do texto. 

Aplicación de estratexias para resumir 
e titular textos de distinta tipoloxía. 

Identificar rasgos de diferentes tipos 
de textos. 

Compoñer textos de diversa tipoloxía: 
descritivos, periodísticos, expositivos. 

Comprensión da necesidade de 
realizar un uso reflexivo dos canales 
de comunicación. 

Ler de forma comprensiva diversos 
textos. Extraer conclusións. 

Búsqueda e interpretación de 
información en internet e outros 
medios. 

Traballo en grupo para realizar 
pequeñas investigación. 

Emplear as TIC en diversos campos. 

Bloque 3: coñecemento da lingua. 

Análise morfosintáctica: oracións 
subordinadas circunstanciais. 
Comparativas e concesivas. 

Aplicar coñecementos sobre 
estruturas sintácticas para a mellora 
de producións textuais. 

Identificación e uso de expresións 
metafóricas. 

Expresións homónimas. 

Relación semántica: antonimia, 
polisemia, campos semánticos. 
Familia léxica. Hiperónimos e 
hipónimos. 

Entender as relacións semánticas. 
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Identificación e uso correcto de 
expresións dudosas. 

 

Ampliación de vocabulario.  

Variedades lingüísticas. Reflexión 
sobre usos da linguaxe según o 
entorno. 

Entender as diferentes variedades, 
rexistros e usos da lingua. 

Bloque 4: estudios literarios. 

A literatura en democracia. Contexto: 

 Poesía dos 70. Os novísmos e 
culturalistas. 

 Poesía do silencio. 

 Poesía da experiencia. 

 Novela contemporánea 
española. Auotres e obras. 

 Teatro nas últimas décadas. 

 Poesía e narrativa 
hispanoamericana 
contemporánea. Identificar 
autores destacados. 

Análise de fragmentos literarios. 

Lectura dramatizada de textos 
teatrais. 

 

 

 Ler e comprender textos literarios 
representativos do último tercio do 
século XX. 

Comprender forma e contido en textos 
poéticos e narrativos. 

 

 

6.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia (contidos 
mínimos esixibles). 

Coa fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa 
valorado conforme a criterios de plena obxectividade, deberán facerse públicos 
os criterios xerais que se aplicaran para a avaliación das aprendizaxes, 
promoción e titulación. 

Informarase ao comezo do período lectivo sobre os contidos mínimos esixibles 
para a superación das diferentes materias del dependentes, os procedementos 
de recuperación e de apoio previstos, e os criterios de avaliación e 
procedementos de calificación aplicables. 
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A continuación, indícanse os contidos mínimos esixibles que o alumnado deberá 
ter adquirido para superar a materia de Lingua Castelá e Literatura. 

1º ESO 
 

1. Mostrar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, 
que fagan posible a consecución de destrezas nos distintos aspectos de 
cada tema. 

2. Realizar todas aquelas tarefas que o/a profesor/-a encomende e que 
vaian encamiñadas á aprendizaxe da materia.  

3. Ler textos con dicción e pronuncia adecuada. 
4. Acadar unha boa comprensión lectora.  
5. Ler e traballar os libros de lectura recomendados para o curso.  
6. Reflexionar sobre a lectura. Expresar a opinión persoal 
7. Comprender textos de mediana dificultade (escritos / orais), identificando 

a idea principal.  
8. Facer resumos e esquemas sobre diferentes textos, dominando o 

vocabulario básico para a súa idade.  
9. Analizar e producir textos (escritos / orais) de diferente tipoloxía con 

coherencia, corrección e adecuación. 
10. Acadar os contidos teóricos máis esenciais da gramática, co fin de utilizar 

máis conscientemente a lingua e mellorar a súa competencia lingüística.  
11. Recoñecer os elementos de comunicación e as funcións básicas da 

linguaxe. 
12. Identificar os elementos constitutivos da lingua: sonidos, fonemas, 

morfemas, palabras. 
13. Aplicar mecanismos de formación de palabras. 
14. Coñecer as regras de coherencia morfosintáctica e de corrección 

ortográfica da lingua estándar, e aplicalas a todas as producións textuais 
do curso. 

15. Recoñecer as funcións sintácticas básicas. Oración, sintagma verbal e 
nominal, sujeto y predicado (núcleos) 

16.  Definir e recoñecer as clases de palabras: variables e invariables. 
Entender:   

• O substantivo: clases. Os artigos.  
• Determinativos e pronomes. 
• O adxectivo: clases e gradación. 
• Conxugación verbal: tempos e uso. Accidentes gramaticais e 

formas non persoais. Verbos regulares, irregulares e defectivos. 
• Adverbios e clases. 
• Elementos de relación. 

17. Recoñecer as principais relacións semánticas: sinonimia, antonimia, 
familias léxicas. 
18. Recoñecer o xénero ao que pertence un texto literario e identificar os 
elementos estruturais básicos que o forman: 

• Xéneros literarios: principais características. 
• Principais subxéneros literarios. 
• Rasgos formais dun texto descriptivo.  
• Elementos do texto narrativo. Tipoloxía: contos, novela, crónica, 

biografía e diario. 
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• Formas da narración popular: contos, lendas e mitos. 
• Elementos do texto dialogado e tipos (conversación, debate, 

entrevista).  
• Diferencias entre prosa e verso. Principais figuras literarias 
• Formas da lírica popular: canción e romance. 

 
19. Manexar convenientemente fontes de información diversas. 
20. Reflexionar con actitude crítica sobre producións culturais. 

 
2º ESO 
 
1. Mostrar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, que 

fagan posible a consecución de destrezas nos distintos aspectos de cada 
tema.  

2. Realizar todas aquelas tarefas que o/a profesor/-a encomende e que vaian 
encamiñadas á aprendizaxe da materia.  

3. Acadar unha boa capacidade, velocidade e comprensión lectora.  
4. Ler e traballar os libros de lectura recomendados para este curso.  
5. Reflexionar sobre a lectura. Expresar opinión persoal. 
6. Comprender textos de mediana dificultade (orais/escritos), identificando a 

idea principal. Facer resumos e esquemas sobre eles, dominando o 
vocabulario básico para a súa idade.  

7. Acadar os contidos teóricos máis esenciais da gramática, co fin de utilizar 
máis conscientemente a lingua e mellorar a súa competencia lingüística.  

8. As funcións da linguaxe. 
9. Coñecer as regras de coherencia morfosintáctica e de corrección ortográfica 

da lingua estándar, e aplicalas a todas as producións textuais do curso. 
• Principios de acentuación. Acentuación diacrítica. 
• Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 
• Fonemas, sonidos: j, g, y , x, ll, z, d, s. Fenómenos: seseo, ceceo 
• Signos que limitan incisos. 

10. Identificar e usar diferentes clases de palabras a partir da súa estrutura. 
11. Ser capaz de realizar, sen erros graves, unha análise sintáctica da oración 
simple (núcleos de suxeito e predicado. Complementos do predicado). Tipoloxía 
oracional 
12. Acadar os contidos teóricos máis importantes dos xéneros literarios 
estudados: 

• Narración, descripción, diálogo. 
• Argumentación. O proceso argumentativo. 
• Textos periodísticos. 
• A prescripción. Texto instructivo. 
• Textos expositivos. 
• Os xéneros literarios. O texto teatral. O diálogo dramático. 
• A lírica: a métrica.  

13. Identificar o xénero dun texto literario, recoñecendo os elementos 
estructurais básicos, así como os recursos lingüísticos utilizados. 
14. Sintetizar (oralmente e por escrito) o sentido global de textos expositivos e 
argumentativos, identificando a súa intención, diferenciando idea principal de 
secundarias e aportando opinión persoal. 
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15. Consultar, individualmente e en equipo, dicionarios especializados e outras 
obras de consulta, así como diversos recursos da web. 
16. Integrar informacións procedentes de diferentes textos sobre un tema coa 
finalidade de elaborar un texto de síntese. 
17. Crear textos escritos de diferente tipo, orais ou escritos, respetando os 
criterios de coherencia, cohesión, adecuación. 
18. Falar en público en situacións de tipo diverso (individualmente ou en grupo). 
 
3º ESO 
 
1.- Recoñecemento avanzado de diferentes tipos de textos. Comprensión e 
análise. 
2.- Aplicación avanzada das regras xerais de acentuación.  
3.- Compoñer textos escritos nun rexistro adecuado, con secuencias coherentes, 
respectando as normas gramaticais e ortográficas e utilizando a planificación e 
revisión de textos.  
4.- Facer exposicións orais de diverso tipo, con corrección e dominio das normas 
básicas. 
5.- Recoñecer os xéneros literarios fundamentais: rasgos, tipoloxía.  
6.- Identificar e manexar os principais recursos literarios: metáfora, comparación, 
personificación... 
7.- Identificar os principais tópicos literarios. 
8.- Lectura completa de tres libros de literatura en castelán. Reflexión sobre o 
seu contido e estrutura. 
9.- Dominio (nivel intermedio) da morfoloxía do castelán (procedementos de 
formación de palabras, clases de palabras, relacións semánticas).  
10.- Dominio (nivel intermedio) da sintaxe simple e composta coordinada do 
castelán.  
11.-Recoñecer os tipos de oracións compostas subordinadas. Diferenciar os 
tipos de nexos. 
12.- Coñecer os movementos, os autores e as obras máis importantes da 
literatura española das épocas estudadas: Idade Media, Prerrenacemento, 
Séculos de Ouro. 
13.-Recoñecer textos básicos das etapas literarias estudadas 
14.-Ler e facer comentarios guiados de textos literarios representativos desde a 
Idade Media aos Séculos de Ouro. 
15.- Mostrar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, que 
fagan posible a consecución de destrezas nos distintos aspectos de cada tema.  
16.- Realizar todas aquelas tarefas que o/a profesor/-a encomende e que vaian 
encamiñadas á aprendizaxe da materia.  
17.-Consultar, individualmente e en equipo, dicionarios especializados e outras 
obras de consulta, así como diversos recursos da web. 
18.- Integrar informacións procedentes de diferentes textos sobre un tema coa 
finalidade de elaborar un texto de síntese. 
 
NOTA: esixirase un nivel aceptable de corrección ortográfica e no uso dos signos 
de puntuación, así coma unha expresión oral e escrita axeitada. 
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4º ESO 
 
1.- Analizar estruturas oracionais básicas, recoñecendo as distintas funcións que 
se poden atopar no seu interior e as unidades lingüísticas que as desempeñan.  
2.- Identificar os diferentes tipos de oracións compostas, recoñecendo os trazos 
básicos de cada tipo.  
3.- Lectura completa de tres obras en castelán. Reflexión sobre o contido e 
estructura. 
4.- Coñecer os trazos característicos, así como os autores e obras máis 
representativas, dos distintos movementos literarios dos séculos XVIII, XIX e XX: 
Ilustración, Neoclasicismo, Romanticismo, Modernismo, Xeración do 98, 
Vanguardias principios século XX,  a Xeración do 27, literatura de postguerra, 
literatura contemporánea española. Literatura hispanoamericana século XX. 
5.- Recoñecer textos básicos das distintas etapas literarias que son obxecto de 
estudo neste curso. Analizar rasgos básicos. 
6.- Identificar os trazos característicos dos tipos de textos estudados. 
7.-Identificar técnicas narrativas: estilo directo e indirecto. Monólogo interior. 
8.- Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 
9- Expresar coherentemente a opinión persoal sobre diferentes tipos de texto. 
10.- Expoñer, argumentar, resumir e comentar usando o rexistro adecuado, con 
claridade e coherencia, respectando as normas gramaticais e ortográficas.  
11-.Mostrar boa disposición cara á materia, con esforzo e interese persoal, que 
fagan posible a consecución de destrezas nos distintos aspectos de cada tema.  
12.- Realizar todas aquelas tarefas que o/a profesor/-a encomende e que vaian 
encamiñadas á aprendizaxe da materia.  
13.- Consultar, individualmente e en equipo, dicionarios especializados e outras 
obras de consulta, así como diversos recursos da web. 
14.- Integrar informacións procedentes de diferentes textos sobre un tema coa 
finalidade de elaborar un texto de síntese. 
 
*NOTA: Esixirase un nivel aceptable de corrección ortográfica e no uso dos 
signos de puntuación, así como unha expresión oral e escrita axeitada. 
 

6.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (comúns a todos os 
niveis) 

A avaliación é un proceso flexible, así os procedementos deben ser variados. 
Para recoller datos poderemos servirnos de diferentes instrumentos:  
 
- A observación de comportamentos e actitudes.  
- Probas orais ou escritas cunha frecuencia periódica.  
- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase.  
- Traballos escritos. 
- Exposicións orais.  
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a. Instrumentos de avaliación  
 
Para a concreción da nota de avaliación, o Departamento acorda valorar os 
seguintes aspectos en toda a etapa educativa, variando tan só a porcentaxe 
otorgada a cada aspecto segundo o nivel: 
 
ACTITUDE  
Valorarase:  

 O traballo na casa e o estudo diario.  
 O traballo diario na clase. (O profesor pode solicitar o caderno de 

clase en calquera momento para controlar as actividades 
realizadas). 

 Interese por aprender: atende e participa na clase. Intenta resolver 
dúbidas. 

 Traer o material. 
 Cuaderno organizado. 

 
EXAMES 
Realizaranse (como mínimo) dúas probas obxectivas por trimestre para avaliar 
os contidos traballados nos catro bloques establecidos (comprensión oral e 
escrita, expresión oral e escrita, contidos lingüísticos e contidos sobre estudio da 
literatura). Comunicaranse as datas coa antelación suficiente. 
 
TAREFAS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  
En cada trimestre o/a profesor/a proporá varias tarefas para valorar a adquisición 
das competencias clave. O traballo realizarase de forma individual  ou en grupo, 
según as indicacións do docente. Neste apartado incluimos actividades como 
redaccións, resumos, actividades de comprensión, comentarios, exposicións 
orais ou escritas, investigacións, actividades da aula virtual, etc. 
 
LECTURAS  
Os alumnos/as terán que facer unha lectura por avaliación. Ademais da obra 
proposta para cada trimestre, o alumno ten á súa disposición unha lista de 
lecturas voluntarias.  
 
 
b. Criterios de corrección e cualificación 
 
Actitude: Para controlar este apartado a profesora levará un rexistro por alumno. 
Todos parten da nota total asignada. Cada rexistro negativo irá descontando 
sobre esa puntuación, podendo rematar o trimestre en 0 puntos se constan 
varios días sen deberes, sen traer material, non amosar interés e interromper a 
clase, etc.  

 
Exames: o profesor/a indicará a cualificación correspondente a cada exercicio. 
O resultado obtido polo alumno debe ser dun mínimo do 35% do total para facer 
media coas restantes probas obxectivas (exames) do trimestre. Para valorar 
cada exercicio terase en conta: 
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 Adecuación e pertinencia das respostas. 
 Claridade na expresión. 
 Corrección ortográfica (descóntase 0.1 por cada fallo ortográfico). 
 Corrección léxica e gramatical. 

 
A nota media dos exames debe ser igual ou superior a 5 puntos para poder 
sumar o resto dos apartados (actitude-lectura-tarefas). En caso contrario, o 
alumno non supera ese trimestre e queda pendiente do seu progreso / 
recuperación. 
 
TAREFAS (para o desenvolvemento de competencias clave).  

Traballos escritos: 

A puntuación obterase da valoración destes aspectos: 

 Boa presentación (marxes, puntuación, limpeza…) 
 Correcta expresión (adecuación, cohesión e coherencia). 
 Contido elaborado. 
 Correcta ortografía e puntuación. 
 Corrección léxica e gramatical. 
 

Non se recollerán traballos fóra do prazo marcado polo profesor/a. Os traballos 
non presentados serán calificados como 0, nota que ser terá en conta no 
cómputo da media destinada a este apartado. 

Exposicións orais: 

Terase en conta: 

 Planificación da exposición. Estrutura axeitada. 
 Adecuación do contido. 
 Comunicación clara e coherente. 
 Correcta expresión. 
 Respecto polas normas da estratexia comunicativa usada (debate, 
diálogo…) 

Lectura: O control da mesma farase ben a través dun traballo ou dun control 

escrito/oral. A calificación conta ata 1 punto da nota do trimestre, e aínda que un 

alumno pode aprobar o trimestre cunha valoración negativa neste apartado, por 

coherencia coa nosa materia, recolleremos que a súa calificación neste apartado 

é non apta e darémoslle a opción de recuperar mediante proba oral, escrita ou 

traballo, sobre o mesmo libro ou outro complementario. 

O alumnado non será avaliado de xeito directo dos libros de lectura na 

convocatoria de ex.traordinaria. 

 

 EXÁMENES ACTITUDE TRABALLOS  LECTURA 

1º ESO 70% 10% 10% 10% 
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Aspectos que se valoran en 1º da ESO en cada apartado:  
EXÁMENES: dúas probas (mínimo) en cada trimestre sobre os contidos da 
gramática-estudio da literatura. 
ACTITUDE: Deberes, tareas diarias, interés pola materia. Participación nas 
clases e na aula virtual.Libreta ben organizada e presentada.Tarea diccionario. 

TRABALLOS: Redaccións, traballos de creación.Traballos de investigación. 
LECTURA: Libro de lectura. Control (oral ou escrito) ou traballo creativo. 

 

 EXÁMENES  ACTITUDE TRABALLOS 

2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

 
80% 

 
10% 

 
10% 

 

Aspectos que se valoran en 2º, 3º e 4º da ESO en cada apartado:  
EXÁMENES: Dúas probas (mínimo) en cada trimestre sobre os contidos de 
gramática-estudio da literatura. 
Pode realizarse tamén algunha proba de comprensión oral-escrita. 
Control de lectura mediante traballos ou cuestionarios. 
ACTITUDE: Deberes, tareas diarias, interés poLa materia. Participación na clase 
e aula virtual. 
TRABALLOS: Redacciones, traballos de creación.Traballos de investigación. 
Nos traballos e probas escritas valoraranse estos aspectos: 

 Respostas adecuadas e coherentes. 

 Correción na expresión (léxico, gramática). 

 Boa presentación (limpeza, marxen, diferenciar enunciados de 
respostas, poñer data, portada nos traballos, etc.) 

 Ortografía  (penalizaranse os fallos ortográficos). 
 

Non haberá recuperacións trimestrais. Observarase o progreso ao longo do 
curso en xuño haberá un examen final para os que teñan suspensa a materia, 
ou parte dela. 
 

c. Procedementos de avaliación. Criterios de promoción. 
A nota da avaliación será a suma de: nota media dos exames, nota media das 
tarefas, nota por actitude, e nota polo traballo ou control sobre a obra de lectura. 
Aprobarán aqueles alumnos/as que acaden unha nota =/> 5. De modo oficial, 
non haberá recuperacións trimestrais. Non obstante, co obxecto de facilitar ao 
alumnado a superación do curso, poderanse realizar actividades extra de 
reforzo ou de recuperación de aspectos puntuais como, por exemplo, libros de 
lectura ou traballos non entregados ou non aprobados. 

Observarase o progreso do alumno ao longo do curso e, en xuño, haberá un 
exame final para os que teñan suspensa a materia ou unha parte dela. Esta 
proba farase con anterioridade ao examen da convocatoria extraordinaria.O 
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profesor especificará a cada alumno qué aspectos debe recuperar nesa 
convocatoria ordinaria. En calquera caso, a calificación mínima para considerar 
aprobada a parte suspensa será 5 puntos (sobre 10).  

A nota final da materia será a media ponderada entre as tres avaliacións, se 
están aprobadas (30%-30%-40%), ou a nota do exame final no caso dos que 
deban facer esa proba completa, ponderada despois coas notas dos demais 
apartados (lecturas, actitude, tarefas). 

d. Proba extraordinaria 
Aqueles alumnos/-as que non aproben a materia, examinaranse de todo o 
temario nas probas da convocatoria extraordinaria. A estrutura do exame será a 
seguinte:  
- Texto das tipoloxías estudadas este curso con preguntas para medir o nivel de 
competencia lingüística nos aspectos relacionados coa comprensión lectora e a 
expresión escrita.  
- Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e 
léxico), poden estar referidas a un texto ou non, predominantemente serán de 
tipo práctico.  
- Preguntas sobre literatura; poderán ser de tipo teórico ou práctico.  

Valoraranse tanto os contidos como a presentación, expresión e ortografía. Non 
se farán preguntas sobre as obras de lectura marcadas no curso. Para aprobar 
é necesario sacar unha nota mínima de 5 puntos. 

7. Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

Os métodos pedagóxicos na ESO adaptaranse ás características do alumnado, 
favorecerán as capacidades de aprender por si mesmos e de traballar en equipo, 
promoverán a actividade e o dinamismo, integrarán os recursos das tecnoloxías 
da información e das comunicacións do aprendizaxe e iniciarán ó alumnado no 
coñecemento e aplicación dos métodos científicos. 
Desenvolveranse actividades que estimulen o interés e o hábito da lectura e a 
capacidade de expresarse correctamente en público. Seguiranse os seguintes 
criterios metodolóxicos:  

• Partirase dos coñecementos previos dos alumnos. 
• A metodoloxía será activa e investigadora, de xeito que o alumnado no sexa 

só receptor pasivo, senón que observe, reflexione, realice, participe e 
investigue. 

• O/a profesor/a empregará estratexias metodolóxicas variadas: traballo en 
grupo, explicacións, coloquios, entrevistas, comentarios, etc. 

• Potenciaranse distintas técnicas de traballo no aula: subliñado, elaboración 
de esquemas e síntese de elaboración de diversas fontes. 

• Dotarase ao alumnado das técnicas de estudio e ferramentas precisas para 
aprender e deste xeito estimular o seu potencial e as súas habilidades de 
aprendizaxe. 

• O/a profesor/a inculcará a importancia do traballo na clase (estudio, 
actividades). 

• A análise de textos pode ser un instrumento  de aprendizaxe excepcional 
dado que facilita tanto o traballo interpretativo como o coñecemento dos 
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mecanismos que rexen a súa composición e o coñecemento dos 
procedementos empregados. 

• Realizaranse traballos sobre os aspectos da vida cotiá. 
• Levaranse a cabo actividades pensadas para promover a autoformación do 

sentido crítico cara á sociedade na que viven. 
 
Plantexaranse actividades destinadas a fomentar a autoestima e a favorecer o 
equilibrio persoal e afectivo. 

Os procedementos convértense no elemento vertebrador da área de lingua 
castelá e literatura, pois deben levar ao alumnado ao desenvolvemento de 
habilidades na expresión e comprensión oral e escrita en contextos significativos, 
ademais de coñecer, valorar e gozar do feito literario, tendo sempre presente 
que os resultados, en educación, son a longo prazo, e que se concretan nunha 
competencia individual para a aprendizaxe posterior, dentro ou fóra das aulas. 

O currículo da área de Lingua castelá e Literatura pretende potenciar a 
capacidade de comunicación lingüística dos/-as alumnos/-as e propiciar a 
reflexión permanente sobre a linguaxe como medio de comunicación, de 
representación, de regulación da propia actividade e de goce estético. 

Para acadar este principio, articúlanse os contidos en torno a catro grandes 
bloques:  
 
Bloque 1: ESCOITAR E FALAR e BLOQUE 2: LER E ESCRIBIR 
  
Nestes bloques estúdanse distintas formas do discurso (narración, descrición e 
diálogo) e analízanse as características que se poden observar neles para 
aplicalas á comprensión e á composición deste tipo de textos. Ademais ao longo 
do curso trabállanse as competencias clave mediante a lectura de textos 
variados con actividades que teñen como fin desenvolvelas, e o deseño dunha 
tarefa máis complexa en cada avaliación.  
 
Bloque 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  
 
Analízanse aspectos da lingua que permitirán mellorar a competencia gramatical 
do alumnado:  
-Gramática: analízanse as palabras (a súa estrutura e as súas clases) e as 
modalidades da oración.  
- Léxico: a finalidade deste apartado é o enriquecemento da destreza 
comunicativa a través da ampliación do léxico do alumnado.  
- Ortografía: trabállanse, de maneira práctica, as regras xerais de acentuación e 
os signos de puntuación a través de diversos tipos de actividades.  
- Mecanismos de cohesión dos textos.  
 
Bloque 4: EDUCACIÓN LITERARIA  
 
Analízanse os recursos lingüísticos e as características dos xéneros literarios a 
partir da lectura de fragmentos de textos axeitados á idade do alumnado. 
Ademais os alumnos/as deberán ler tres obras literarias sobre as que realizarán 
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traballos de análise e valoración das mesmas aplicando os coñecementos 
adquiridos. 
 
 
8.  Materiais e recursos didácticos  

Dada a complexidade da nosa área estamos abertos a calquera recurso, se ben 
principalmente recurriremos a: 

 E-dixgal ou aula virtual moodle: neste ano académico 2021-22 deixamos de 
contar co libro de texto en tódolos niveis educativos para traballar  co libro dixital 
a través E-Dixgal ou coa aula virtual moodle. Cada alumno recibe como empréstito 

un miniportátil para usar tanto no centro como no seu domicilio familiar. 

Dada a área na que nos atopamos, consideramos que a lectura é imprescindible 
para a formación do noso alumnado. Na elección das obras indicadas para cada 
trimestre temos en conta a idade dos alumnos. As propostas están tamén 
marcadas pola necesidade de traballar de forma homoxénea a lectura nalgún 
tempo de clase. Á marxe da obra proposta, ofrécese unha lista de lecturas 
voluntarias (a disposición dos alumnos na aula virtual) para que podan elixir 
outras obras en función dos seus intereses. Nos niveis de 3º e 4º, consideramos 
que debemos orientar a elección do alumno hacia os clásicos da nosa literatura, 
acorde cos periodos que se estudian en cada curso. Tamén se ofrecerá 
seleccións de poemas ou relatos que o profesor facilitará ao alumnado. 

Os alumnos que o desexen poden presentar traballos sobre calquera outro dos 
títulos que aparecen no listado de aula. Calcularase unha nota media para o 
apartado de lecturas. 

 
OBRAS DE LECTURA PROPOSTAS 

 1º ESO 

 SEPÚLVEDA, Luis, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar. Ed. Tusquets. (1996) 

 

 ÁLVAREZ, Blanca. El curso en que me enamoré de ti. Editorial Planeta 
(Colección cuatro vientos) 

 

 El jorobado y otros cuentos de las mil y una noches. Ed. Vicens Vives 
(colección Cucaña). (2011) 

 

(Dado que hai tres grupos de 1º ESO, rotaremos as obras establecidas para 

evitar que todos os alumnos teñan que ler o mesmo libro ao mesmo tempo en 

cada trimestre).  
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 2º ESO 

1º trimestre 

 SIERRA i FABRA, Jordi. Lectura dunha destas novelas:  

Campos de fresas 

Las chicas de alambre 

Zigzag 

La mansión de las mil puertas 

2º trimestre 

 MENÉNDEZ-PONTE, María. Nunca seré tu héroe. Ed. SM. (2006) 

 

3º trimestre 

 LOZANO, Antonio. Me llamo Suleimán. Ed. Anaya (2014) 

 

3º ESO 

1º trimestre 

 Anónimo, Lazarillo de Tormes. Ed. Almadraba (colección Kalafate). (2006) 
Lazarillo de Tormes: a versión clásica está dispoñible en pdf na Biblioteca 
CervantesVirtual. 

 

2º trimestre 

 CERVANTES, Miguel de, Don Quijote.  Editorial Vicens Vives (colección 

CUCAÑA). 

 

3º trimestre 

 LOPE DE VEGA, El caballero de Olmedo. Editorial Vicens Vives (edición 

adaptada de F. B. Pedraza Jiménez.Colección Clásicos hispánicos) 

 

 

4º ESO 

1º trimestre 

 BÉCQUER, G. A. Rimas (Recomendación editoriais SM, Vicens Vives ou 

Anaya Didáctica). 

 Selección de leyendas de Bécquer y de cuentos de Emilia Pardo Bazán, 

y El don Juan  de Benito Pérez Galdós (material facilitado pola profesora). 
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2º trimestre. 

 Elexir unha destas obras de teatro:   

(Recomendable a colección Clásicos Hispánicos da editorial Vicens Vives). 

 BUERO VALLEJO, A. El tragaluz 

 GARCÍA LORCA, F. La casa de Bernarda Alba  

 

3º trimestre 

 Lectura libre dunha novela de autor/a español/a (ou hispanoamerican@) 

publicada despois do ano 2010 (mínimo 200 páxinas).  

A profesora dará unha selección de títulos para orientar ao alumnado. 

 

 

 Ademais destas lecturas por trimestres e cursos, o profesor colgará na 

aula virtual Moodle ou E-Dixgal unha selección de títulos que lles facilitará 

a os/as alumnos/as como complementarias e sempre dun xeito voluntario. 

 Materiais complementarios ofrecidos polas editoriais (páxina web, CD-
ROM, murais de aula; cuadernillos de ortografía, gramática, literatura, etc)  

 Aula virtual (moodle): o profesor poderá colgar nesa plataforma indicacións 
sobre traballos, apuntamentos, exercicios interactivos de repaso dos 
contidos… e libro dixital a través de E-Dixgal. 

 Dicionarios de diversa índole. 
 A biblioteca do Centro (con acceso a Internet) e outras da localidade para 

os libros de lectura propostos e outras obras de consulta. Pero este curso 
académico 2021-22 pouco podemos facer dentro do espazo da biblioteca 
debido a que por necesidades de espazo, permanecerá ocupada a maior 
parte do tempo destinada a aulas para a docencia de matemáticas, 
educación en valores, xeografía e outras. 

 Medios de comunicación: prensa, televisión, radio… 
 Recursos audiovisuais: películas, cancións, poemas musicados…e 
 Modelos de textos que se utilicen no noso entorno: instancias, 

convocatorias, receitas, manuales de instrucións, folletos publicitarios, etc. 
 Tipos de textos variados: cómic, obras de teatro, poemas, contos… 
 Páxinas web, blogs, etc. relacionados cos contidos da materia. 

 

 

9. Organización das actividades de seguemento, recuperación e 
avaliación da materia pendente. 

A recuperación da materia pendente avaliarase sobre os contidos mínimos 
esixidos para cada nivel.  

Como instrumentos de avaliación teranse en conta tres aspectos: tarefas 
realizadas-exames-rendemento no curso actual. 
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Haberá dous exames parciais (febreiro-maio) para repartir a materia e facilitar a 
superación da mesma.  

O alumnado coa materia pendente deberá realizar as tarefas (esquemas, 
resumos e exercicios) marcadas polo Departamento e que lles serán 
comunicadas no 1º trimestre (coa materia sobre a que serán. 

Terase en conta tamén a cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre do 
curso actual. 

Para a cualificación da materia aplicaranse as seguintes porcentaxes:  

TAREFAS 
REALIZADAS 

CORRECTAMENTE 

EXAME  
da materia pendente 

Ter aprobado o  trimestre 
correspondente de LC do curso 

actual 

 
30 % 

 
40% 

 
30% 

 

 

Nas probas escritas e tarefas dirixidas ao alumnado con materia pendente de 
nivel 3º ESO, farase especial fincapé nos aspectos relativos ao bloque de 
literatura, dado que son independentes do programa cursado en 4 º ESO. 

Para aprobar a materia é necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 
puntos como nota media dos aspectos valorados. 
En caso de non superar a materia o alumno deberá presentarse á convocatoria 
extraordinaria e realizar o mesmo exame que o alumnado suspenso nese curso 
no nivel que ten pendente. Se fose o caso de ter que recuperar dous cursos 
xuntos, daráselle máis tempo ou adaptaránselle as dúas probas ben reducindo 
algunha pregunta, ben modificando algún aspecto, segundo considere o 
docente. 
 

10. Diseño da avaliación inicial e das medidas individuais / colectivas que 
se adoptan a partir dos resultados. 

Na primeira quincena do curso, cada profesor/a fará nos seus grupos unha proba 
inicial para obter información sobre a competencia lingüística dos alumnos. 

Esta proba abarcará os seguintes aspectos: 
 Comunicacion oral: para valorar a expresión oral o alumno debe facer 

unha presentación persoal ante o grupo (guiada polo profesor). 
 Competencia lectora: lectura en voz alta e comprensión dun texto escrito. 
 Expresion escrita: actividades para avaliar a coherencia e a correccion 

gramatical e ortográfica. 
 Conceptos: cuestions sobre aspectos básicos de gramática, léxico e 

literatura. 
 A partir destas probas podemos analizar este obxectivos: 

 Apreciar a capacidade de comprensión dun texto escrito. 
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 Apreciar a capacidade expresiva e produción de textos orais nunha 
situación básica de comunicación. 

 Valorar a capacidade de produción de textos. 

 Detectar o nivel de coñecementos morfo-sintácticos. 

 Detectar o nivel de coñecementos léxico-semánticos. 

 Coñecer a actitude do alumnado ante a materia. 

Esta proba servirá para marcar un punto de partida e plantexar posibles 
modificacións na programación de aula, tendo  en conta a posible necesidade de 
repasar aspectos pouco asimilados. Ao mesmo tempo servirá para detectar 
casos que podan precisar asistir a clases de reforzo coa PT, ou participar no 
Contrato Programa que ofrece o centro. 

11.  Medidas de atención á diversidade. 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, (en 
base ao recollido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño) por presentar necesidades 
educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe por trastorno 
por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades 
intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións 
persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 
organizativas necesarias co fin de que poidan alcanzar o máximo 
desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e 
competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado.  
 
De ser necesario, elaborarase a adaptación curricular do alumnado que a 
precise, en colaboración co Departamento de Orientación; o noso Departamento 
levará a cabo as medidas recollidas nesa adaptación que lle correspondan. 
 
Asimesmo valoraranse reforzos educativos para aquel alumnado que o precise 
que cada curso parece ser máis nos primeiros niveis da ESO. Como insistimos 
en cada memoria final de curso, precisaríamos máis apoio humano para poder 
atender a diversidade do alumnado en grupos tan numerosos. 

12. Elementos transversais.  

12.1 Fomento da lectura. Comprensión lectora. Expresión oral e escrita. 

Fomento da Lectura. Comprensión Lectora. 

– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as 
capacidades reflexivas inherentes a unha lectura en valores desde a certeza 
que son a base da aprendizaxe. 

– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades 
do alumnado para realizar unha lectura en valores. 
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– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como 
medio para iniciar postas en común das propias motivacións, valores ou 
opinións. 

– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento 
lingüístico e desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 

– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de 
modelos, así como o interese por compartir e comentar estas creacións 
individuais. 

– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das 
lecturas que sirvan para definir olladas persoais que respecten unha base 
textual. 

– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 

– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como 
espazos privilexiados de aprendizaxe e goce. 

– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e 
informacións de maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías 
como instrumentos de motivación, de comunicación e de acceso á lectura. 

 

Metodoloxía para a ensinanza e a aprendizaxe da lectura 

1. O desenvolvemento e a consolidación de hábitos lectores 

Un bo plan lector debe asentarse sobre uns postulados que vertebren o seu 
deseño e posta en marcha: como orientamos o fomento da lectura na ESO, que 
peculiaridades e actitudes dos mediadores cabe potenciar nestes cursos, que 
tipo de inconvenientes podemos encontrarnos, que lecturas seleccionamos para 
encauzar os nosos obxectivos, que liñas mestras definen un programa de 
actuación viable e que outras iniciativas poden entorpecelo. 

1.1. O fomento da lectura na ESO 

Partimos da base de que ao longo da Educación Primaria se foi transmitindo o 
gusto por ler e que os alumnos empezan a nova etapa dominando competencias 
funcionais asociadas a operacións cognitivas e automatismos elementais ou 
ineludibles á hora de descodificar sen grandes problemas textos que respondan 
ao seu nivel formativo. Naturalmente, é unha presunción que engloba a 
xeralidade dos alumnos e que non implica desatender aqueles cuxas habilidades 
lectoras estean por debaixo da media a través de accións específicas 
encamiñadas a superar carencias. Como é lóxico, un gran esforzo contraría a 
curiosidade por abrir calquera libro, por fascinante que nos pareza, e gozar das 
súas páxinas. Neste sentido, podemos valernos de lecturas titeladas que 
permitan comentar e afrontar as dificultades más apremantes. 

A grandes trazos, móvenos o propósito de estimular ou consolidar a motivación 
por ler en estudantes da ESO mediante procedementos creativos e lúdicos que 
os inviten a unha participación activa para que entendan a lectura como unha 
vivencia, como un acicate para compartir os seus gustos e inclinacións, as súas 
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experiencias cos libros; e se acheguen a outras realidades distintas á súa 
reflexionando conxuntamente sobre os interrogantes e as inquietudes que lles 
susciten. A intención última é colaborar na formación de lectores autónomos e 
previr que dita tarefa se acolla como unha obriga escolar, como un antollo de 
profesores benintencionados que á vez negan e recoñecen os puntos de vista e 
as preferencias dos seus alumnos. Por isto nos decantamos por estratexias 
abertas e variadas que se adaptan a distintas aptitudes lectoras e consideran a 
diversidade dos grupos. 

Asímesmo, traballar con rapaces que xa dominan a mecánica lectora obríganos 
a incidir na vertente comprensiva, na capacidade de analizar e extraer 
informacións, de xerarquizalas e relacionalas segundo o aspecto que se queira 
salientar, de argumentar opinións, de saber matizalas considerando as visións 
alleas e mantendo unha actitude dialogante cos escritos que non contradiga a 
súa base textual... De aí o valor que lle outorgamos a falar das lecturas en 
debates ou foros de discusión e, incluso, a recrealas creativamente para que a 
comprensión se derive e se reforce co xogo interactivo. Así, esperamos fusionar 
a lectura comprensiva e a pracenteira nunha dinámica na que ambas as dúas se 
retroalimenten. Tampouco esquecemos a importancia que ten en todo este 
proceso impulsar e guiar procuras complementarias, é dicir, a práctica orientada 
a localizar e seleccionar en bibliotecas (do centro ou da localidade) e na Internet 
informacións que sirvan para amenizar as lecturas e afondar nelas. A atracción 
polas TIC e a predisposición ao xogo son os nosos aliados no momento de 
presentar estas actividades como unha aventura ou unha exploración 
detectivesca. 

A biblioteca é o lugar propicio para despertar esta inquietude pola lectura e o 
pracer. Os recreos estaban pensados para os empréstitos de libros e material 
didáctico e tamén para ter un espacio común destinado á lectura ou información 
persoal.  

A situación excepcional que estamos todavía actualmente, fixo que no ano 
académico 2020-21 non puidésemos contar co uso da biblioteca como se facía 
nestes anos anteriores. A  falta de espazo de aulas no centro obligou a convertir 
a biblioteca de secundaria na aula de Música temporalmente. Isto impidiu poder 
contar coa biblioteca de secundaria como lugar onde o alumno collía prestado 
libros ou películas en DVD como si se facía en anos anteriores á Covid-19.Esta 
situación actual afectou ao alumnado axudante da biblioteca, que colaboraba 
nos recreos. Tampouco se permitiu o uso  aos dous ordenadores de sobremesa 
con acceso a Internet nin a reproducción de películas a través da pantalla e 
canón, nin para impartir charlas ou conferencias de carácter transversal. Porén 
este ano académico 2021-22 si contaremos coa biblioteca para o empréstito de 
libros e materiais didácticos nos recreos dos mércores e venres. Hai que dicir 
que a biblioteca vai ser lugar tamén de docencia por motivos de falta de espazo 
e aulas no centro. Isto repercute á hora de poder facer un uso exclusivo da 
biblioteca como lugar de lectura ou de traballo e investigación. Soamente se 
contará cun profesor para o empréstito e xestión da biblioteca. Isto merma toda 
a labor que se fixo en anos académicos anteriores onde se contaba cunha 
coordinadora de biblioteca e  axudantes que cooperaban nas gardas de recreo 
ou nunha hora común de coordinación.  
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Expresión Oral e Escrita 

O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita é un aspecto 
fundamental para o desenvolvemento tanto cognitivo como competencial e social 
do alumnado. Máis alá do seu tratamento específico nalgunhas das materias de 
cada etapa, a expresión oral e escrita o desenvolvemento da habilidade para 
comunicar coñecementos de forma escritas ou oral é un eixe clave para o 
desenvolvemento persoal do alumnado. 

Ao longo da diferentes etapas e nas distintas materias o alumnado aprenderá a 
elaborar diferentes tipos de texto oral ou escrito co fin de poder  aplicar os 
coñecementos que adquire e poder transmitilos de forma correcta. 

O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita debe tamén 
achegarlle as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, social e 
profesional. Eses coñecementos son os que artellan os procesos de 
comprensión e expresión oral, por un lado, e de comprensión e expresión escrita, 
por outro. A estruturación do pensamento do ser humano realízase a través da 
linguaxe, de aí que esa capacidade de comprender e de expresarse sexa o 
mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe.  

O desenvolvemento expresión oral e escrita, en canto eixe transversal educativo, 
ten como finalidade o desenvolvemento das destrezas básicas no uso da lingua: 
escoitar, falar, ler e escribir, de forma integrada. A adquisición destas destrezas 
comunicativas só pode conseguirse a través da lectura e audición de distintas 
clases de textos, da súa comprensión e da reflexión sobre eles, tendo presente 
que esta non debe organizarse arredor de saberes disciplinares estancos e 
descontextualizados que prolongan a separación entre a reflexión lingüística e o 
uso da lingua. 

O desenvolvemento da expresión oral non pode, neste sentido, circunscribirse 
ás áreas ou materias lingüísticas. Debe estar estreitamente vinculadas ás 
distintas áreas ou materias do Currículo Educativo. Desta forma poténciase o 
desenvolvemento competencial do alumnado, implicando o alumnado na 
utilización, aplicación e transmisión dos coñecementos e habilidades que vai 
adquirindo ao longo do seu ensino. 

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas 
ou materias incorporará neste sentido a ensinanza de pautas, indicacións e 
estratexias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración 
de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais...  

Así mesmo, os estándares de avaliación e os indicadores de logro que avalían a 
aprendizaxe do alumnado avaliarán ou valorarán tamén elementos da expresión 
oral e escrita do alumnado como parte integrante da aprendizaxe do alumnado. 

Por último, é fundamental ensinarlle ao alumnado a realizar uso social da lingua 
oral e escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados e públicos, familiares e 
escolares. A forma de falar e de escoitar dunha persoa determina a percepción 
que os demais teñen de cada persoa. É polo tanto imprescindible dotar o 
alumnado de estratexias que favorezan unha correcto aprendizaxe desta 
dimensión oral da competencia comunicativa e que lle asegure un manexo 
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efectivo das situacións de comunicación nos ámbitos persoal, social, académico 
e profesional ao longo da súa vida. 

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nas distintas áreas 
ou materias incorporará neste sentido o ensino de pautas, indicacións e 
estratexias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na elaboración 
de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais...  

 
12.2. Fomento das TIC 

  
Estamos asistindo a unha nova etapa onde o traballo e coñecemento das novas 
tecnoloxías é imprescindible. O confinamento obligounos tanto aos docentes 
como aos estudantes, a manexar a aula virtual como medio de comunicación e 
interrelación nas clases non presenciais. Na actualidade a introdución e 
xeneralización do uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación tanto 
na redonda social do alumnado como, especificamente, no ámbito escolar fan 
necesario que os educandos se familiaricen con esta nova realidade como 
elemento esencial da súa formación. 
 
O termo TIC engloba, ademais, unha gran diversidade de realidades sociais e 
educativas ás que o profesorado deberá facerlles fronte desde a aula. Para 
estruturar adecuadamente o traballo educativo das TIC na ESO enfrontaremos 
este novo reto educativo a partir destes tres obxectivos: 

a) Levar a cabo unha primeira aproximación á adquisición das habilidades e 
destrezas directamente relacionadas coas ferramentas informáticas, sobre 
todo no concernente á aula virtual con moodle ou na plataforma Moodle para 
Edixgal ou a aula virtual. 

b) Potenciar a familiarización do alumnado coas redondas comunicativas e 
sociais que supoñen as TIC na súa máis ampla acepción. 

c) Desenvolver a propia tarefa educativa a través do uso dos novos medios e 
ferramentas que achegan as TIC. 

O primeiro destes tres obxectivos sería de carácter instrumental. O alumnado 
empezaría a familiarizarse coas redondas informáticas e, moi especialmente, 
coas ferramentas e sistemas informáticos máis habituais: procesadores de texto, 
sistemas operativos, follas de cálculo... 

No segundo obxectivo, a familiarización coas novas redondas comunicativas e 
sociais que supoñen as TIC, desenvolverase a capacidade do alumnado para 
identificar e comprender algunhas das realidades tecnolóxicas e de 
comunicación que están presentes na súa redonda inmediata. Para isto, sería 
conveniente integrar de forma transversal nas diferentes áreas de coñecemento 
a análise de mensaxes ou contidos ofrecidos a través dos chamados mass-
media, principalmente a televisión e a Internet.  

Un terceiro obxectivo, e non menos ambicioso, centraríase na transformación 
dos procesos de aprendizaxe a partir do uso das novas ferramentas e realidades 
tecnolóxicas. Non se trataría, polo tanto, unicamente de introducir cambios 
menores ou puntuais nas actividades formativas senón de iniciar a capacitación 
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do alumnado na aplicación dos coñecementos e competencias básicas que vaia 
adquirindo da redonda das TIC: 

Para empezar esta tarefa, nos cursos iniciais da ESO, deberá introducirse o 
alumnado no coñecemento e uso do ordenador mediante a súa utilización como 
recurso didáctico complementario para reforzar ou ampliar as aprendizaxes que 
se levan a cabo na aula. Neste curso, 1º da ESO contará co libro dixital a través 
de E-Dixgal. Isto favorece a familiaridade do alumnos coas novas ferramentas e 
recursos dixitais Os diferentes contidos e competencias básicas traballaranse 
tanto desde o uso das ferramentas tradicionais como na realización de 
actividades interactivas, comentario de imaxes ou vídeos extraídos da Internet 
ou co apoio doutros contidos e aplicacións procedentes da web ou dos  mass-
media. 

Por último, polo atractivo que os formatos dixitais teñen sobre o alumnado 
cabería incidir no uso das TIC nos procesos de desenvolvemento e potenciación 
das Competencias Clave relacionadas coa lecto-escritura. 
 
12.3 Emprendemento.  
 
Seguiremos as indicacións da programación de Vicens Vives que basa o seu 
proxecto no modelo proposto por Marta Stone.As bases teóricas do seu traballo 
descansan sobre o realizado por David PERKINS, Howard GARDNER e Vito 
PERRONE.  
 
Tal e como expresa Marta STONE “os alumnos que están na escola deben 
desenvolver a comprensión, no só memorizar feitos e cifras. Os líderes 
empresarios adoptan estas metas porque a maioría dos traballadores deben 
saber como aprender e pensar para ter éxito nesta época de constante cambio 
e desenvolvemento tecnolóxico… Nas últimas décadas, os teóricos da 
aprendizaxe demostraron que os alumnos non lembran nin comprenden gran 
parte do que se lles ensina” (STONE, M., 2003 - páx. 23). A comprensión 
consiste nun tipo de coñecemento flexible no que o alumno/a relaciona o que 
sabe con experiencias, valores e actitudes, produce algo novo a partir do que 
sabe, é dicir, utiliza a información de forma novidosa, e esta flexibilidade mental 
é unha condición que está moi relacionada coa competencia emprendedora. 
Non hai que confundir a comprensión tal e como a entenden estes autores, coa 
comprensión lectora ou outro tipo de comprensión como vimos usando os 
educadores de modo habitual. O concepto de comprensión que manexaremos 
refírese a procesos máis amplos que a simple memorización e entendemento. 
Ademais non se refire só a conceptos e teorías, senón tamén a marcos 
conceptuais, actitudes e valores. É difícil levar á práctica e adquirir un valor se 
non se comprende ben o seu significado nun campo amplo de situacións e 
experiencias. 

O emprendemento, a competencia para emprender, pode definirse como un 
conxunto de subcompetencias. Seguindo os autores antes citados o 
desenvolvemento do Emprendemento céntrase no desenvolvemento de cinco 
dimensións ou capacidades do alumnado: 
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1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en 
comunicación con outros. Ningún proxecto de emprendizaxe ten sentido en 
solitario, a rede de persoas e contactos con clientes, provedores e outros 
profesionais é esencial. A cooperación con outros en proxectos de talento 
compartido multiplica os resultados. 

2. Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as 
emocións proactivas, as crenzas positivas, a realización persoal, o 
desenvolvemento dos propios talentos e a autonomía persoal son esenciais para 
a emprendizaxe, para saír da zona de confort e enfrontar os retos con ilusión e 
valentía. 

3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta 
básica no emprendedor, a capacidade de satisfacer novas necesidades, mellorar 
procesos e achegar valor. Isto implica apertura e curiosidade, perseverancia, 
imaxinación e tamén rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un 
negocio malo, desde o punto de vista ético, acaba sendo un mal negocio. Por 
desgraza vemos todos os días noticias e exemplos de malos negocios. O 
emprendedor/a necesita unha ética como principio persoal e tamén como 
estratexia a longo prazo da sostibilidade do seu negocio, construíndo relacións 
de confianza cos seus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. A capacidade de expresar as ideas en 
varios formatos comunicativos como debuxos, mapas, narracións, formas de 
falar tanto verbal como non verbal, é fundamental para a emprendizaxe, porque 
de nada vale ter boas ideas e proxectos se non sabemos vendelas, se non 
convencemos a sociedade disto, se non persuadimos. 
 
12.4 Educación cívica 

 
Na educación actual é cada vez máis necesario dispor dun currículo no que 
valores, saberes, prácticas e comportamentos teñan como finalidade común 
conseguir que no futuro as alumnas e os alumnos participen plenamente nunha 
sociedade tolerante, solidaria, responsable e dialogante. A Educación cívica e 
constitucional contribúe a desenvolver este novo reto educativo propiciando a 
adquisición de habilidades e virtudes cívicas para exercer a cidadanía 
democrática, desenvolvendo o coñecemento das nosas institucións e do noso 
ordenamento xurídico básico e favorecendo a convivencia en sociedade. 

Así, este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das 
alumnas e os alumnos como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a 
autonomía, a autoestima e o afán de superación, e favorecer o espírito crítico 
para axudar á construción de proxectos persoais de vida. Tamén se contribúe a 
mellorar as relacións interpersoais na medida en que a educación cívica e 
constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para isto, 
propóñense actividades que favorecen a convivencia, a participación, o 
coñecemento da diversidade e das situacións de discriminación e inxustiza, que 
deben permitir consolidar as virtudes cívicas necesarias para unha sociedade 
democrática. 
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Asímesmo, contribúese a adquirir o coñecemento dos fundamentos e os modos 
de organización das sociedades democráticas, a valorar positivamente a 
conquista dos dereitos humanos e a rexeitar os conflitos entre os grupos 
humanos e as situacións de inxustiza.  

A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos e 
virtudes cívicas adecuadas á súa idade na redonda escolar e social, permitirá 
que os futuros cidadáns se inicien na construción de sociedades máis 
cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas. 

A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e 
habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso 
sistemático da argumentación, que require o desenvolvemento dun pensamento 
propio. A síntese das ideas propias e alleas, a presentación razoada do propio 
criterio e a confrontación ordenada e crítica de coñecemento, información e 
opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores.  

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas 
de planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de 
responsabilidades. A Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o 
debate, na participación, na aproximación respectuosa ás diferenzas sociais, 
culturais e económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das 
ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de 
postura sobre problemas e as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a 
autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a 
confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas. 

Favorécese, así mesmo, o coñecemento e o uso de termos e conceptos 
relacionados coa sociedade e a vida democrática. Ademais, o uso sistemático 
do debate contribúe especificamente a esta competencia, porque esixe 
exercitarse na escoita, exposición e argumentación. 
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12.5 Outros elementos transversais 

a) O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 
prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os 
valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

b) A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 
ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan 
a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, 
o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes e mulleres por igual, 
ás persoas con discapacidade e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás 
vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 
violencia. 

c) A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 
discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 
racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito 
histórico. Evitaranse en todo caso comportamentos sexistas e estereotipos 
que supoñan discriminación. 

d) Elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio 
ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás 
persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada 
utilización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, así como a 
protección ante emerxencias e catástrofes. 

d) Fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como 
fontes de saúde. 

13.  Actividades complementarias e extraescolares programadas polo 
Departamento. 

 Debido á situación actual que estamos vivindo pola pandemia da Covid-19, 
neste curso 2021-22 como no pasado, estas actividades que se viñan ofertando 
durante os derradeiros cursos, teranse que suprimir ata que volvamos a unha 
situación de normalidade. 
Quedan pospostas, polo momento,todas as actividades que impliquen saídas e 
aglomeracións:  

 Asistencia a representacións teatrais, cine, recitais, conferencias,…  
 Visitas culturais (exposicións, museos,…)  
 Charla de autores ou persoas relacionadas co ámbito das Letras. 
 

Poderanse levar a cabo actividades de participación de toda a comunidade 
educativa nas diferentes actividades do centro: páxina Web, blog, xornal escolar, 
actividades culturais, Abalar, Edixgal e aula virtual Moodle.Destacan, entre 
outras posibles, as seguintes: 

 Conmemoración do Día do Libro e doutras datas relevantes no campo da 
nosa materia. 

 Participación do alumnado en concursos literarios relacionados coa 
materia. 
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 Colaboración en páxinas web educativas cos permisos e licenzas 
necesarios. 

 Visitas online a revistas literarias e periódicos dixitais para a lectura dalgún 
artigo ou noticia periodística. 

 Escoita activa de recitáis poéticos, contacontos, vídeos. 
 Emprego da aula virtual ou Edixgal para comunicarse a través de foros e 

mensaxes.  
 

No caso de ter que volver ao ensino a distancia proporanse actividades para as 
celebracións de obrigado cumprimento a través da páxina web do centro, as 
aulas virtuais e as distintas canles de comunicación que se establecen cos 
alumnos/as e as familias (foros, videochamadas…) 

14. Avaliación da práctica docente. 

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de 
ensinanza e a súa propia práctica docente, a través dos Estándares de 
Aprendizaxe incorporados na programación docente.  

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios 
de Avaliación do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os 
resultados de aprendizaxe e concretar o que o alumnado debe saber, 
comprender e saber facer en cada materia. Á súa vez, estes Estándares 
valóranse a partir dos indicadores de logro, que nos permiten avaliar en catro 
niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos obxectivos 
marcados en cada Estándar. 

Este feito permítelle ao docente tamén avaliar os resultados das estratexias e 
medidas educativas que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar 
que o alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de 
aprendizaxe.  

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia 
práctica docente será continua. A avaliación docente terá, ao mesmo tempo, com 
oobxectivo adaptar as estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás 
necesidades específicas do alumnado.  

Os Estándares de aprendizaxe e, se é o caso, os indicadores de logro permiten, 
neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, competencias... que 
en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser 
consolidados, permitindo adaptar a practica educativa ás necesidades 
específicas dos alumnos para que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas 
nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, 
responsabilidades,… 

 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións 
deseñadas para conseguilo. 

 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas 
intencionalmente. 

 Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
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 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensinanza e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo 
de alumnos celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes 
do alumnado, como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis 
adecuadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados 
colectivos ou individuais, que permitan solventar as dificultades, en colaboración 
coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 

Como ferramenta auxiliar para reflexionar e valorar a actividade docente 
ofrecemos a continuación unha Rúbrica da Práctica docente na que se valoran 
os seguintes aspectos: 

 Temporalización das unidades e dos contidos. Planificación das unidades 
didácticas ao longo do curso e temporalización dos contidos que se deben 
abordar en cada unidade. 

 Exposición da información. Claridade nas explicacións docentes, cunha 
recepción e cunha interacción adecuada co alumnado para comprobar a 
asimilación das informacións transmitidas. 

 Eficacia das actividades e recursos. Elección e uso adecuados das 
actividades e recursos empregados para a consecución dos obxectivos 
didácticos e dos criterios de Avaliación formulados 

 Diversidade de recursos. Uso de gran diversidade de recursos e materiais, 
incluíndo as TIC e o uso educativo dos medios de comunicación, para 
fomentar unha aprendizaxe ampla e unha boa motivación do alumnado. 

 Estratexias de motivación do alumnado. Elaboración de propostas que 
animen o alumnado a desenvolver as súas capacidades en función dos 
seus propios intereses e a manter o interese e o esforzo durante a súa 
aprendizaxe. 

 Interacción co alumnado. Relación fluída do docente co alumnado 
favorecendo con isto o desenvolvemento das actividades de aprendizaxe. 

 Avaliación das aprendizaxes. Avaliación dos Contidos e das 
Competencias adquiridos a través dos Estándares de Aprendizaxe. 
 

  



79 
 

Rúbrica de 
Avaliación da 
Práctica Docente 

P
o
u
c
o
 

S
a
ti
s
fa

c
to

ri
o

 

S
a
ti
s
fa

c
to

ri
o

 

M
o
i 

S
a
ti
s
fa

c
to

ri
o

 

Aspectos 
positivos que 
se poden 
destacar 

Aspectos que se 
poden mellorar  

Plans ou 
propostas de 
mellora  

Temporalización 
das unidades e dos 
contidos  

      

Exposición da 
información 

      

Eficacia das 
actividades e 
recursos 

      

Diversidade de 
recursos 

      

Estratexias de 
motivación do 
alumnado 

      

Interacción co 
alumnado 

      

Avaliación das 
aprendizaxes  

      

 



80 
 

15.  Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
didáctica en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

Nas reunións de departamento procurarase:  
 Valorar o grao de desenvolvemento da PD. Se resulta inferior á 75% 

recollerase na memoria final de curso para ter en conta na elaboración da 
programación do seguinte curso. 

 Valorar a adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás 
características e necesidades do alumnado. 

 Valorar a adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás 
características do alumnado. 

 Localizar os aspectos da programación que tiveron problemas para ser 
levados a cabo e propor solucións. 

 Realizar os cambios que sexan necesarios para mellorar a programación. 
 Definir unha autoavaliacion da funcion docente do profesorado que 

imparte as materias deste departamento. 
 
Ditas accións de mellora recolleranse na memoria final de curso para ter en conta 
na elaboración da programación do curso seguinte.  
 
16. Información ao alumnado e ás familias. 

 
Co obxecto de facilitar o coñecemento da Programación Didáctica, elaborada 
polo Departamento de Lingua Castelá, o centro pon a disposición da comunidade 
educativa, en particular do alumnado, as seguintes opción:  

 A principio de curso cada profesor explica aos alumnos os contidos que 
se traballarán en cada trimestre, así como os procedementos e 
instrumentos de avaliación, e mínimos esixibles para superar a materia e 
forma de recuperación.Para reforzar todo isto, contamos coa aula virtual 
onde o profesorado poderá colgar na aula virtual (tamén como 
comunicado ás familias) esta información dada ao alumno ao inicio do 
curso. 

 Na páxina web do centro están colgados os aspectos básicos da 
programación, referidos a contidos e criterios de avaliación, como a propia  
PD.  

 Cada profesor do Departamento ten unha hora semanal de atención a 
familias. A través do seu fillo, ou por vía telefónica ou Abalar móbil, 
poderán solicitar cita para consultar a PD ou resolver calquera dúbida 
sobre a materia de Lingua Castelá e a evolución do seu fillo/a. 
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17. Membros do Departamento 
 
O Departamento de Lingua Castelá e Literatura está integrado este ano 
académico por tres profesores: 
 

 Mª del Mar González Veiga, que imparte os tres primeiros da 
ESO e os dous cuartos da ESO. 

 
 Miguel Ángel Fernández, que imparte un segundo da ESO. 
 
 Raquel Paz Rodríguez, que este curso ocupa o cargo de Xefa do 

Departamento e imparte  tres segundos da ESO e tres terceiros 
da ESO. 
 

 
 
 

 
En Narón, a 15 de setembro de 2021 
        
  
Asdo:  

Miguel Á. Fernández García              Mª del Mar González Veiga              Raquel Paz Rodríguez 
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1) Introdución e contextualización. 

 

A competencia lingüística é un piar fundamental na identidade dos pobos, vehículo e 

representación da súa herdanza cultural e medio de comunicación por excelencia entre 

individuos; e sendo a Lingua Galega a propia de Galicia é mester recoñecer a importancia 

da súa aprendizaxe e tamén da súa potenciación e promoción de xeito que a súa 

presenza chegue a todos os eidos da sociedade. 

A lingua apréndese non só para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón basicamente 

para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio 

das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e 

das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación 

lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que facilita os medios  

necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, 

nomeadamente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos 

creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas 

propician. 

O centro educativo do Feal (CPI), emprazado no lugar do Feal, no concello de Narón, 

integra alumnado de educación infantil, primaria e secundaria. 

O nivel socioeconómico das familias é medio ou baixo e mesmo hai un número importante 

de familias con algún dos seus membros en paro (entorno a un 18%). Na meirande parte 

das familias traballa un só dos proxenitores dedicándose o outro ao coidado da casa. 

Unha ampla maioría traballa no sector secundario e servizos e un 1% ao sector primario. 

Desde o punto de vista sociolingüístico son maioritariamente galegofalantes. 

A maior parte do alumnado procede de familias estruturadas de corte tradicional; pai-nai e 

un, dous ou tres fillos; pero vai en aumento as familias monoparentais (xeralmente por 

separación dos pais) e nalgún caso o/a alumno/a que convive cun familiar ou titor legal 

distinto dos proxenitores. 

O nivel socio-cultural dos pais e nais é medio. O 74% dos pais e nais ten graduado 

escolar, un 19% ten FP ou BAC, un 2% acadou estudos universitarios e un 5% posúe o 

certificado de escolaridade. 

O número total móvese segundo os cursos entre 600-650 alumnos/as, practicamente 

todos de nacionalidade española, aínda que nos últimos anos empezan a incorporarse 
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algúns de orixe sudamericana, portuguesa, chinesa. A ratio do alumnado subiu neste 

último ano e con respecto ao alumnado con NEE hai serias dificultades para atendelos. 

Os aspectos básicos da Programación (tales como obxectivos, contidos, estándares de 

aprendizaxe avaliables, procedementos e instrumentos de avaliación,…) serán difundidos 

por cada membro do Departamento e/ou pola Xefa de Departamento entre o alumnado 

dunha forma verbal e/ou escrita na/s primeira/s sesión/s de clase de cada curso. 

Asemade, haberá no Departamento unha copia impresa da Programación a disposición 

de calquera membro da comunidade educativa que queira consultala en calquera 

momento. 

Polo que respecta á información acerca dos contidos dos que será avaliado o alumnado 

coa materia pendente do curso anterior, así como á avaliación dos mesmos e datas nas 

que se realizarán as probas extraordinarias da convocatoria de pendentes, darase a 

coñecer ao alumnado a través do propio profesorado que imparte en cada grupo a 

materia. As datas de celebración destas probas expóñense no taboleiro do centro 

destinado a este fin. 
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2) Contribución da área ao logro das competencias clave e a súa relación cos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Os obxectivos xerais da ESO contribuirán a desenvolver no alumnado as capacidades 

que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 

de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo 

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas 

nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura. 

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que 

realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do 

mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 

e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara o exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 

para o mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

Para acadar estes obxectivos aplicaremos un modelo competencial que adestre ao 

alumnado mediante tarefas de aprendizaxe que lle permita ao alumnado a aplicación do 

coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido 

a iso, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre tres e seis por 

competencia), grandes piares que se dividen, á súa vez, en indicadores ou descritores 

da competencia, que serán os que «describan» o alumnado competente. Por cada 

indicador de seguimento atoparemos entre tres e seis descritores, redactados en infinitivo.  

Na nosa área, ao igual que nas demais, traballaremos estas competencias (a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional) de xeito transversal, tendo en conta a educación en valores e no respecto 

á diversidade. 
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As lecturas, os traballos de pesquisa e as exposicións orais terán como obxectivo adestrar 

ao alumno para que sexa capaz. 

Pois ben, nomeamos cada unha e adxudicámoslle unhas abreviaturas: 

a) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). A variedade textual que imos coñecer na nosa materia ben a través de 

textos artísticos, ben científicos e empregando coñecementos técnicos tanto 

prácticos coma teóricos, poñeranos en contacto coa realidade, co mundo científico 

e co contorno ambiental. 

b)  Comunicación lingüística (CCL) 

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no noso 

propio ámbito curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores 

desta competencia, referidos tanto a comunicación verbal e non verbal, escrita e 

oral. 

c) Competencia dixital (CD) 

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da 

competencia dixital, por medio da produción de procesos comunicativos eficaces 

nos que se empregan os contidos propios da materia: empregando diversas fontes 

textuais, seleccionando a información relevante e manexando criterios éticos na 

extración e respecto das fontes. 

       d) Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da 

literatura facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. Adéstrase 

nesta competencia por medio de lecturas, exercicios e traballos acerca do respecto 

cara ao noso patrimonio, a valoración da interculturalidade e o desenvolvemento 

dunha sensibilidade para apreciar a beleza e o gusto estético como emisores e 

como receptores. 

        e) Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a 

convivencia favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. 

Desde o uso da lingua adestraremos o funcionamento do noso Estado de dereito 

así como as habilidades e capacidades sociais apropiadas para favorecer a 

convivencia, o traballo e a resolución de conflitos no coñecemento e respecto dos 

distintos valores. 
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        f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital 

importancia en calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos 

alumnos e o desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións 

innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións 

vitais. Optimizar recursos, asumir responsabilidades, xestionar o traballo de grupo, 

xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos serán algúns 

dos descritores que prioricemos. 

       g)  Aprender a aprender (CAA) 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que 

o alumno ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora 

dos seus procesos de aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura 

préstase especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos 

metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe 

extrapolables a outras áreas e contextos. Adestraremos as habilidades xestionar 

recursos, xerar e aplicar estratexias de aprendizaxe, así como tomar conciencia do 

proceso. 
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Mostramos neste cadro a relación explícita entre competencias, indicadores e descritores: 

 

COMPETEN-

CIAS 
INDICADORES DESCRITORES 

Competencia 

matemática  

e competencias 

básicas  

en ciencia e 

tecnoloxía 

Coidado do contorno 

ambiental e dos seres vivos 

-Interactuar co contorno natural de 

maneira respectuosa. 

-Comprometerse co uso responsable 

dos recursos naturais para promover 

un desenvolvemento sostible. 

-Respectar e preservar a vida dos 

seres vivos do seu contorno.  

-Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

contorno natural e as repercusións 

para a vida futura. 

Vida saudable 

-Desenvolver e promover hábitos de 

vida saudable en canto á 

alimentación e ao exercicio físico. 

-Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do corpo 

humano fronte ao coidado saudable 

do mesmo. 

A ciencia no día a día 

-Recoñecer a importancia da ciencia 

na nosa vida cotiá. 

-Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade 

circundante. 

-Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas e comprender o que 
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acontece ao noso redor. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-Manexar a linguaxe matemática con 

precisión en calquera contexto. 

-Identificar e manipular con precisión 

elementos matemáticos (números, 

datos, elementos xeométricos...) en 

situacións cotiás. 

Razoamento lóxico e 

resolución de problemas 

-Aplicar os coñecementos 

matemáticos para a resolución de 

situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera 

materia. 

-Realizar argumentacións en 

calquera contexto con esquemas 

lóxico-matemáticos.  

-Aplicar as estratexias de resolución 

de problemas a calquera situación 

problemática. 

Comunicación 

lingüística 

Comprensión oral e escrita 

-Comprender o sentido dos textos 

escritos.  

-Captar o sentido das expresións 

orais: ordes, explicacións, 

indicacións, relatos... 

-Gozar coa lectura. 

Expresión oral e escrita 

-Expresar oralmente, de maneira 

ordenada e clara, calquera tipo de 

información.  

-Utilizar o coñecemento das 

estruturas lingüísticas, normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos.  

-Compoñer distintos tipos de textos 
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creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-Respectar as normas de 

comunicación en calquera contexto: 

quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor... 

-Manexar elementos de 

comunicación non verbal, ou en 

diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 

linguas 

-Entender o contexto so- ciocultural 

da lingua, así como a súa historia, 

para un mellor uso da mesma. 

-Manter conversacións nou-tras 

linguas sobre temas cotiáns en 

distintos contextos. 

-Utilizar os coñecementos sobre a 

lingua para buscar información e ler 

textos en calquera situación.  

-Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou de materias 

diversas. 

Competencia 

dixital 

Tecnoloxías da información 

-Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

-Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súa fiabilidade. 

-Elaborar e publicitar información 

propia derivada de información 

obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 
-Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 
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transmitir informacións diversas. 

-Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas 

dixitais 

-Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento.  

-Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o traballo 

e facilitar a vida diaria.  

-Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e 

expresións 

culturais 

Respecto polas mani-

festacións culturais propias 

e alleas 

-Mostrar respecto cara ás obras 

máis importantes do patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

-Valorar a interculturalidade como 

unha fonte de riqueza persoal e 

cultural.  

-Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-Expresar sentimentos e emocións 

desde códigos artísticos. 

-Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e no cotián. 

-Elaborar traballos e pre-sentacións 

con sentido estético. 

Competencias 

sociais e cívicas 

Educación cívica e 

constitucional 

- Coñecer e aplicar dereitos e 

deberes da convivencia cidadá no 

contexto da escola. 

-Identificar as implicacións que ten 

vivir nun Estado social e 

democrático de dereito referendado 

por unha norma suprema chamada 
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Constitución Española. 

Relación cos demais 

-Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

-Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

Compromiso social 

-Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

-Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades.  

-Involucrarse ou promover accións 

cun fin social. 

Sentido de 

iniciativa e espírito 

emprendedor 

Autonomía persoal 

-Optimizar recursos persoais 

apoiándose nas fortalezas propias.  

-Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas.  

-Ser constante no traballo superando 

as dificultades. 

-Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

-Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 
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-Priorizar a consecución de 

obxectivos grupais a intereses 

persoais. 

Creatividade 

-Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

-Configurar unha visión de futuro 

realista e ambiciosa. 

-Encontrar posibilidades no ámbito 

que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

-Mostrar iniciativa persoal para 

iniciar ou promover accións novas.  

-Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou os proxectos.  

-Actuar con responsabilidade social 

e sentido ético no traballo. 

Aprender a 

aprender 

Perfil de aprendiz 

-Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

-Desenvolver as distintas 

intelixencias múltiples. 

-Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

-Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular -Aplicar estratexias para a mellora 
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o pensamento do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

-Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

Planificación e ava- liación 

da aprendizaxe 

-Planificar os recursos necesarios e 

os pasos a realizar no proceso de 

aprendizaxe. 

-Seguir os pasos establecidos e 

tomar decisións sobre os pasos 

seguintes en función dos resultados 

intermedios. 

-Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

-Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 
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3) Concreción dos obxectivos por cursos. 

 

3.1. OBXECTIVOS PARA 1ºESO. 

1. Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos 

ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 

audiovisual, desenvolvendo un pensamento crítico. 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de 

cortesía. 

4. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos 

orais sobre temas de actualidade.  

5. Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

6. Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico. 

7. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais. 

8. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención 

comunicativa, coherentes e ben organizados, sobre temas de interese persoal ou social 

da vida cotiá e académica.  

9. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con 

diferentes intencións comunicativas. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información, consultar 

modelos de composición escrita e solucionar dúbidas de traballo. 

11. Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos lingüísticos. 

12. Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do galego. 

13. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 

ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

14. Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus escritos. 

15. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

16. Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

17. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver 

dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma. 

18. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

19. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación e a 

comprensión de textos. 
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20. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

21. Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para dar 

cohesión aos textos. 

22. Diferenciar as distintas clases de oracións segundo a intención do emisor. 

23. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais.  

24. Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do coñecemento das 

linguas.  

25. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo.  

26. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu contorno 

familiar e o do resto do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso de 

normalización da lingua. 

27. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

28. Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos 

lingüísticos. 

 

3.2. OBXECTIVOS PARA 2ºESO. 

1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de comunicación. 

2. Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato dixital e en 

papel, para identificar ideas principais, comprender o contido e procesar a información 

mediante distintas ferramentas. 

3. Distinguir ámbitos diferentes en textos orais, coñecer as súas características e os 

trazos que os diferencian. 

4. Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos. 

5. Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en textos orais 

diversos. 

6. Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito comunicativo dos textos 

orais. 

7. Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral. 

8. Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega. 

9. Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con corrección gramática, 

ortográfica e fonética. 

10. Empregar o coñecemento da lingua e os contidos traballados para producir textos 
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orais propios con coherencia, cohesión e corrección. Utilizar con corrección nexos textuais 

de espazo, oposición e contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de 

cohesión interna. 

11. Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura ordenada e 

coherente, con soltura. 

12. Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais 

planificadas. 

13. Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira argumentada 

e ordenada en distintos contextos. 

14. Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de comunicación oral 

diversas: debates, corrección de exercicios, diálogos sobre temas, ... expoñendo e 

argumentando as ideas propias. 

15. Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en situacións 

diversas falando en público, coidando a postura, a modulación da voz, a estrutura do 

discurso, os medios empregados, etc. 

16. Desenrolar estratexias para comprender mensaxes orais e escritas en situacións onde 

hai dificultades de comprensión. 

17. Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre vocabulario ou 

estruturas lingüísticas necesarias para producir con corrección na lingua galega. 

18. Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no 

contexto social no que nos desenvolvemos: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

19. Coñecer os elementos fundamentais dos textos instrutivos e expositivos en contexto 

educativo: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. Utilizar ese 

coñecemento para comprender a mensaxe e utilizar as fontes de información con rigor. 

20. Identificar e analizar as distintas fortes de información que son base esencial no 

proceso de adquisición de coñecementos. 

21. Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas principais e 

secundarias, sintetizar e representar a información, elaborar argumentacións propias 

sobre o contido, relacionar o texto con experiencias ou outros coñecementos previos. 

22. Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 

comunicativa e á súa función. 

23. Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como aprendemos.  

24. Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de 

comunicación. 
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25. Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos. 

26. Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: cuestionarios, 

resumos, descrición, narracións e explicacións. 

27. Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para comunicar 

experiencias, ideas e pensamentos. 

28. Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe habitual en 

lingua galega. 

29. Empregar con soltura e precisión dicionarios e fontes de consulta para comprender 

textos, enriquecer o vocabulario e contrastar a fiabilidade das fontes empregadas. 

30. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversos tipos. 

31. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o 

desenvolvemento da lingua. 

32. Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con 

corrección. 

33. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de 

comprensión e produción lingúisticas. 

34. Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. Empregar este 

coñecemento para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e 

correcto. 

35. Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo de mellorar 

a aprendizaxe. 

36. Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en distintos 

contextos educativos. 

37. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cada 

pobo. 

38. Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha perspectiva social, 

histórica e xeográfica. 

39. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e 

describir a situación legal das linguas do Estado español. 

40. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da 

variedade estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como 

apreciar a variante diatópica propia. 

41. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos. 

42. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, 
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e comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

43. Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios. 

44. Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os coñecementos 

dos recursos literarios traballados. 

45. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en 

diferentes obras de cine. 

 

3.3. OBXECTIVOS PARA 3ºESO. 

1. Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e 

con diferentes intencións comunicativas. 

2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 

audiovisual. 

3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais 

cunha fonética galega correcta. 

4. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a súa 

opinión e mostrando respecto cara á dos demais. 

5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 

de forma individual ou en grupo. 

6. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos rexistros, coherentes 

e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou académica.  

7. Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC.  

8. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con 

diferentes intencións comunicativas. 

9. Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera tipo 

de prexuízo. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar 

información e para producir creacións propias. 

11. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 

ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

13. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver 

dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

14. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións 

lingüísticas. 
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15. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención 

a posibles interferencias. 

16. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

17. Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos. 

18. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses 

parámetros. 

19. Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

20. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais.  

21. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo.  

22. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais 

iniciativas normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos. 

23. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os 

seus inicios ata 1916. 

24. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

25. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante 

unificadora. 

26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 

1916. 

27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da 

literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

28. Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos 

da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

29. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados. 

 

3.4. OBXECTIVOS PARA 4ºESO. 

1. Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con especial 

atención aos de carácter argumentativo e publicitario. 

2. Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos de 

carácter expositivo e argumentativo do ámbito educativo. 

3. Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos e aplicando os 

coñecementos gramaticais para unha mellor expresión. 

4. Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando as 
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estratexias necesarias para falar en público, así como as TIC. 

5. Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua 

oral como instrumento de relación social. 

6. Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

7. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co ámbito laboral, 

administrativo, comercial e educativo. 

8. Comprender, interpretar e redactar (en papel ou en formato dixital) textos 

argumentativos, xornalísticos e publicitarios. 

9. Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos discriminatorios. 

10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información 

complementaria. 

11. Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e 

cohesionados, e valorar a escritura como fonte de enriquecemento persoal. 

12. Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos propios, 

coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

13. Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida cotiá como de 

carácter xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión). 

14. Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas entre as 

palabras. 

15. Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais. 

16. Recoñecer e usar a fonética do galego. 

17. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego, e utilizar 

manuais de consulta de maneira eficaz. 

18. Identificar a oración como un tipo de enunciado e analizar as relacións sintácticas 

entre os elementos que constitúen o predicado. 

19. Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a súa 

adecuación e os conectores que permiten cohesionar ideas e parágrafos. 

20. Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente os textos 

argumentativos. 

21. Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos 

dunha lingua para mellorar no uso doutras e participando en proxectos onde se usen 

distintas linguas. 

22. Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o plurilingüismo e 

coñecer o ámbito da lusofonía. 
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23. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o proceso de 

normalización e evitar os prexuízos. 

24. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 

ata a actualidade. 

25. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

26. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante 

unificadora. 

27. Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 1916 ata a 

actualidade. 

28. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da 

literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

29. Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, relacionados coa 

literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

30. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase. 
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4) Concreción dos contidos por cursos. Relación cos obxectivos xerais da ESO. 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. Contidos mínimos. 

 

4.1. 1º ESO 

4.1.1.  CONTIDOS DE 1º ESO EN RELACIÓN COS OBXECTIVOS XERAIS DA ESO.  

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

B1.1.  Comprensión,  interpretación  e  resumo  de  textos  orais  ou  dos  medios  de 

comunicación,  en especial noticias do interese do alumnado (Obxectivos d, e, h, l, ñ).  

B1.2. Comprensión  e  interpretación  de  textos  orais  do  ámbito  social  e  académico 

(instrucións, presentación de tarefas e exposicións de temáticas variadas (Obxectivos d, 

e, h).  

B1.3.  Desenvolvemento  de  habilidades  de  escoita  activa  con  interese,  cooperación  

e respecto (Obxectivos a, c, d, h).  

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, 

especialmente os programas informativos (Obxectivos a, c, d, e, h).  

B1.5. Produción, coa axuda das TIC, de textos orais sobre temas de 

actualidade(Obxectivos h, o).  

B1.6.  Valoracións  das  producións  orais  fonética  e  prosodicamente  correctas  e  

acitude crítica  dos prexuízos que se poidan asociar a elas (Obxectivos h, o).  

B1.7. Produción de discursos orais axeitados á intención e situación comunicativa 

desexada, correctos, coherentes e cohesionados (Obxectivos b, e, g, h).  

B1.8. Partcipación activa en situacións do ámbito académico (Obxectivos a, c, d, h).  

B1.9.  Aplicación  de  estratexias  para  falar  en  público:  planificación  do  discurso,  

prácticas orais (Obxectivos a, b, c, g, h, o).  

B1.10. Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes sobre temas 

persoais ou da vida social e académica (Obxectivos a, d, h, l, ñ). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir. 

B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e  lectura comprensiva. (Obxectivos b, 

f, h).  

B2.2. Comprensión  e  interpretación de  textos  da  vida  cotiá  e  das  relación sociais  do 

ámbito  do alumnado (Obxectivos d, e, h).  

B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 

fundamentalmente narrativos (Obxectivos d, e, h).  
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B2.4  Comprensión  e  interpretación  de  textos  académicos,  en  especial descritivos, 

narrativos  e expositivos: webs educativas, dicionarios, etc., en diversos soportes 

(Obxectivos d, e, h).  

B2.5 Utlización guiada da biblioteca e das TIC para obter modelos e información de 

composición escrita (Obxectivos b, e, h).  

B2.6. Actitude crítca ante mensaxes que transmitan prexuízos ou usos discriminatorios, 

especialmente nos medios de comunicación (Obxectivos c, d, h).  

B2.7.  Lectura  en  voz  alta  con  dicción,  entoación  e  ritmo adecuados  á  situación 

comunicativa,  aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación (Obxectivos h, 

m). 

B2.8. Planificación e revisión do escrito para producir textos adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos gramaticalmente (Obxectivos b, e, h).  

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos da vida cotiá e das relación sociais 

(Obxectios b, e, h).  

B2.10. Produción de textos dos medios de comunicación, sobre todo noticias, en formato 

papel ou dixital (Obxectivos b, e, h).  

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos da vida académica, especialmente 

resumos, exposicións e conclusións sobre aprendizaxes realizadas (Obxectivos b, e, h).  

B2.12. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros: descricións, 

narracións, exposicións (Obxectivos b, e, h).  

B2.13. Uso con progresiva autonomía, das TIC, na planificación,   revisión e presentación 

dos escritos (Obxectivos b, e, h, f).  

B2.14. Autoavaliación con actitude activa e de confianza (Obxectivos b, f, h). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

B3.1. Utilización de léxico amplo e preciso, con incorporación de vocabulario e fraseoloxía  

de campos léxicos traballados na aula (Obxectivos b, e, l).  

B3.2. Fonética e fonoloxía do galego con atención ás interferencias (Obxectivos a, d, e).  

B3.3.  Uso  de  dicionarios  en  varios  soportes,  especialmente  sobre  clases  de  

palabras  e normativa (Obxectivos b, e, i, l).  

B3.4. Aplicación da normativa ortográfica e morfolóxica (obxectivos b, e).  

B3.5. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual (Obxectivo e).  

B3.6. Recoñecemento das clases de palabras e diferenza entre palabras flexivas e non 

flexivas para a creación e comprensión de textos (Obxectivos b, e).  
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B3.7. Recoñecemento de mecanismos de cohesión como a deíxe (Obxectivos e, l).  

B3.8.  Recoñecemento  e uso  dos  conectores  máis comúns,  especialmente  temporais 

e explicativos (Obxectivos e, h).  

B3.9.   Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais na 

oración para elaborar enunciados correctos e cohesionados (Obxectivos e, h).  

B3.10.   Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, etc., en 

relación coa intención comunicativa do emisor (Obxectivos e, h).  

B3.11. Práctica da autoavaliación, aceptando o erro como parte do proceso (Obxectivo e).  

B3.12. Partcipación en proxectos nos que se utilicen varias linguas, curriculares ou outras, 

relacionados cos elementos transversais e evitando estereotipos (Obxectivos b, e, h).  

B3.13. Identificación e progresiva utilización de coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada (Obxectivos b, e). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade 

dun pobo (Obxectivos ñ, o).  

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade (Obxectivos ñ, 

o).  

B4.3. A lusofonía (Obxectivos ñ, o).  

B4.4.  Análise da situación sociolingüística a partir do contexto familiar do alumnado 

(Obxectivos ñ, o).  

B4.5. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do 

galego, favorecemento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade 

e potencialidades de enriquecemento do uso normalizado da lingua galega. (Obxectivos ñ, 

o) 

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España (Obxectivos ñ, o).  

B4.7. Os prexuízos lingüísticos (Obxectivos ñ, o).  

B4.8. Variedades diatópicas do galego. Características (Obxectivos h, ñ, o). 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

B5.1. Lectura regular e guiada de obras literarias, exposición da opinión persoal sobre 

obras axeitadas á idade, relación coa propia experiencia e asimilación de trazos estéticos 

(Obxectivos h, l).  

B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres 
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grandes xéneros a partir das súas principais características (Obxectivos h, l).  

B5.3. Lectura, audición de poemas recitados ou cantados, determinación das súas 

temáticas e análise estilística (Obxectivos h, l).  

B5.4. Lectura de textos narrativos breves e recoñecemento dos elementos básicos 

(Obxectivos h, l).  

B5.5.  Lectura  dramatizada,  visionado  de  pezas  teatrais  e  apreciación  dos  seus 

compoñentes  máis relevantes (Obxectivos h, l).  

B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose do aprendido na aula 

(Obxectivos h, l, n).  

B5.7. Descrición dos trazos básicos do cómic e a canción coma linguaxes abstractas 

(Obxectivos h, l, n).  

B5.8. Familiarización, orientada, cos fondos e recursos das bibliotecas, incluídas as 

virtuais, para buscar información básica e resolver dúbidas de traballo (Obxectivos e, h, l). 

 

4.1.2.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 1º ESO E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Criterios de avaliación 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 

(notcias de actualidade) e elaborar un resumo. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.1.1.Comprende a intención comunicativa de textos orais sinxelos (Competencias 

clave CCL, CAA).  

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de textos a resumos (Competencias clave 

CCL, CAA).  

Criterios de avaliación 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos 

social e académico e seguir instrucións para tarefas guiadas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.2.1. Recoñece o propósito xeral e os datos máis relevantes en textos orais do 

ámbito social e académico (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.2.2.   Segue   instrucións   para   realizar   tarefas   de   aprendizaxe   con   
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progresiva autonomía (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas, 

espontáneas e planifcadas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas de cortesía na comunicación oral (intervén na 

orde que lle corresponde,  manifesta respecto  polas  opinións  alleas  e  rexeita  a  

linguaxe  discriminatoria) (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB1.3.2.  Recoñece a importancia da prosodia e o signifcado da linguaxe non verbal 

(Competencias clave CCL, CAA, CSC, CSIEE). 

Criterios de avaliación 

B1.4.  Identfcar  o  propósito  comunicativo  en  textos  orais  dos  medios  de  

comunicación, analizar criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención  comunicatia,  as  ideas  principais  e  secundarias  de 

programas informativos (Competencia clave CCL).  

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios e extrae 

conclusións a partir das semellanzas e diferencias (Competencia clave CAA).  

LGB1.4.3. Identifica e rexeita usos lingüísticos discriminatorios (Competencia clave CSC).  

Criterios de avaliación 

B1.5. Coñecer a aplicar, coa axuda das TIC, as estratexias para exposicións orais 

planificadas e partcipar en diversas interaccións comunicativas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos e 

incorporalos ás súas producións (Competencias clave CD, CAA, CSIEE).  

LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer ás súas presentacións máis claras e visualmente 

atractivas (CD, CCL, CSIEE). 

Criterios de avaliación 

B1.6.  Valorar as producións emitidas con fonética e prosodia correctas e mostrar actitude 

crítica ante os prexuízos asociables a elas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.6.1. Aprecia a pronuncia correcta, recoñece erros de producción oral propia e allea 

e propón solucións para mellorala (Competencias clave CCL, CAA).  



29 

LGB1.6.2.   Comprende e rexeita os prexuízos asociables á pronuncia da lingua galega 

(Competencia clave CAA).  

LGB1.6.3. Usa, de posuíla,   a variante dialectal propia e asúmea como a habitual no seu 

contexto (Competencias clave CCL, CCEC). 

Criterios de avaliación 

B1.7.  Producir  textos  orais  correctos,  cohesionados  e  coherentes  en  intervencións 

espontáneas adecuadas á situación e intención comunicativa desexada. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.7.1.Produce textos orais, correctos, cohesionados e coherentes,   en intervencións 

espontáneas adecuadas á situación e intención comunicativa desexada (Competencias 

clave CCL, CSC).  

LGB1.7.2.   Participa   con   fluidez   nas   intevencións   orais   espontáneas   respectando   

as regras morfosintácticas desta lingua, así como a fonética galega (Competencia clave 

CCL).  

LGB1.7.3.  Emprega   nas   interiencións  orais  espontáneas  as  expresións  (fraseoloxía) 

adecuadas (Competencia clave CCL).  

LGB1.7.4. Emprega nas interiencións orais espontáneas un léxico rico e variado 

(Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B1.8.  Participar  activamente  en  situacións  do  ámbito  académico  (pedir  aclaracións, 

intercambiar opinións e expoñer conclusións). 

Estándares de aprendizaxe 

LGB.1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico respectando as regras 

de interacción (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora 

en debates e coloquios (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B1.9. Aplicar estratexias para falar en público, en situación formais e informais, de forma 

individual ou colectiva. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.9.1. Elabora guións  para  organizar  contidos  de  exposicións  formais  ou  

informais breves (Competencia clave CAA).  

LGB1.9.2. Respecta a linguaxe  non  verbal,  manifesta  autocontrol,  autoconfianza  e 

seguridade (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE).  
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LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa (Competencia 

clave CSC) 

LGB1.9.4. Incorpora progresivamente léxico formal (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos 

(Competencia clave CAA).  

LGB1.9.6. Recoñece e trata de evitar erros nos discursos orais propios e alleos 

(Competencias clave CAA, CCL). 

Criterios de avaliación  

B1.10. Producir discursos breves sobre temas da vida cotiá, de interese persoal ou social. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.10.1. Intercambia información, expresa opinión, pide e dá indicacións en conversas 

informais (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE, CCEC).  

LGB1.10.2.  Desenvólvese   en   situacións  cotiás   que   impliquen  solicitar   información  

ou servizos (Competencias clave CSC, CSIEE). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Criterios de avaliación  

B2.1. Aplicar técnicas de análise de contido e de lectura comprensiva. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.1.1.Utiliza técnicas de análise e síntese: subliñados, esquemas e resumos 

(Competencias clave CCL, CCA).  

LGB2.1.2. Recoñece a intención do emisor a través de elementos contextuais explícitos 

(Competencia clave CCL).  

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e xerarquiza ideas (Competencia clave CCL).  

LGB2.1.4.   Busca   o   léxico   descoñecido   en   dicionarios   ou   deduce   o   signifcado   

polo contexto (Competencias clave CCL, CCA).  

LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etc.) 

(Competencia clave CCL).  

LGB2.1.6. Busca información para completar os contidos das mensaxes en diferentes 

recursos: xornais, libros, enciclopedias, internet… (Competencias clave CCL, CCA, CD).  

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios   antes e despois 

da lectura (Competencias clave CCL, CCA). 

Criterios de avaliación  

B2.2. Comprender, interpretar   e  sintetizar textos da  vida cotiá e das  relación sociais en 
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ámbitos próximos á experiencia do alumnado.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos da vida cotiá 

(Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación, 

especialmente os narrativos e descritivos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, 

especialmente os narrativos e descritivos (Competencias clave CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico, especialmente 

narrativos, descritivos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 

educativas, dicionarios, enciclopedias en distintos soportes.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.4.1.   Comprende,   interpreta  e   sintetiza   escritos   do   ámbito   académico:   

webs educativas, dicionarios, enciclopedias en distintos soportes (Competencias clave 

CCL, CAA, CD, CSC).  

LGB2.4.2.   Segue   instrucións   para   tarefas   de   aprendizaxe   guiadas   con   

progresiva autonomía. (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.5.  Utilizar  de  forma  guiada  a  biblioteca  e  as  TIC  para  obter  información  sobre 

modelos  de composición escrita. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.5.1.  Usa  de  forma  guiada  a  biblioteca  e  as  TIC  para  obter  información  sobre 

modelos  de composición escrita (Competencias clave CCL, CAA, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.6. Mostrar actitude crítica ante mensaxes que transmiten prexuízos e usos lingüísticos 

discriminatorios. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.6.1.  Manifesta  actitude  crítica  ante  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  

usos lingüísticos discriminatorios (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións que evidencian prexuízos relixiosos, 

racistas, sexistas (Competencias clave CCL, CSC). 
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Criterios de avaliación  

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola 

puntuación do texto (Competencia clave CCL).  

LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego (Competencia clave 

CCL).  

LGB2.7.3. Utliza as TIC para rexistrar a voz (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito para producir textos adecuados, coherentes, 

cohesionados e gramaticalmente correctos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.8.1. Utliza esquemas sinxelos  para estruturar o texto. (Competencia clave CCL).  

LGB2.8.2.  Adecúa  o  texto  ao  rexistro  coloquial  ou  formal,  segundo  a  situación 

comunicativa (Competencia clave CCL) 

LGB2.8.3. Utiliza elementos básicos para  a conexión das ideas, como conectores básicos 

e concordancias (Competencia clave CCL).  

LGB2.8.4. Puntúa correctamente (Competencia clave CCL).  

LGB2.8.5. Revisa o texto respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipolóxicas 

(Competencia clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá e das relacións sociais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.9.1. Produce textos das relacións sociais e da vida cotiá (Competencias clave CCL, 

CD, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos dos medios de comunicación, especialmente 

noticias, en calquera formato. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.10.1. Produce textos dos medios de comunicación, especialmente noticias, en 

calquera formato (Competencias clave CCL, CD, CSC).  

LGB2.10.2. Coñece as estrutura do xornal e os elementos paratextuais que acompañan 

as noticias (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  
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B2.11. Producir, en calquera soporte, textos da vida académica, especialmente resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas realizadas.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.11.1.  Produce,  en  calquera  formato,  textos  da  vida  académica,  especialmente 

resumos, exposicións e conclusións (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións e exposicións. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: narracións, descricións e exposicións 

(Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC para a presentación dos escritos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.13.1.  Utliza,  con  progresiva  autonomía,  o procesador  de  textos  para  presentar  

os escritos (Competencias clave CCL, CD).  

LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para revisar a ortografía (Competencias 

clave CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe con actitude activa e de confianza 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, na revisión de tarefas propias e alleas 

(Competencias clave CCL, CAA).  

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra actitude de 

superación (Competencias clave CCL, CAA). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Criterios de aialiación  

B3.1. Usar léxico amplo e preciso, incluído o traballado na aula. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.1.1.  Utliza  un  léxico  amplo e preciso  para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.2. Recoñecer e usar a fonética galega. 

Estándares de aprendizaxe  
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LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas da lingua galega 

(Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.3. Usar os dicionarios ou calquera forma de consulta en calquera soporte, para 

resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística e normativa en dicionarios e 

outras obras de consulta en diferentes soportes  (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B3.4. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 

Estándares de aprendizaxe   

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

(Competencia clave CCL).  

LGB3.4.2.  Aplica  estratexias  para  a  corrección  lingüística,  gramatical  e  ortográfica  

dos textos (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.5.Analizar e usar correctamente a puntuación en relación coa cohesión textual. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual 

(Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas clases de palabras, distinguindo as flexivas 

das non flexivas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das distintas clases de palabras nos textos, 

distinguindo as flexivas das non flexivas (Competencias clave CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.7. Recoñecer e usar mecanismos de cohesión textual como a deíxe persoal.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.7.1. Recoñece, usa e explica nos textos os deícticos persoais (Competencias clave 

CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.8. Recoñecer e usar os conectores textuais máis comúns (sobre todo temporais e 

explicativos).  
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Estándares de aprendizaxe  

LGB3.8.1. Recoñece e usa os conectores textuais máis comúns, sobre todo os temporais 

e explicativos (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e principais funcións sintácticas para elaborar 

textos correctos e cohesionados. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.9.1.  Producir  textos  orais  e  escritos  de  diferentes  xéneros  usando  regras  de 

concordancia (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB3.9.2. Identifica as funcións sintácticas oracionais (Competencias clave CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.10. Recoñecer as modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa do 

emisor. Estándares de aprendizaxe  

LGB3.10.1. Recoñece  as modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa 

do emisor (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.11. Aplicar progresivamente estratexias de autoavaliación e a aceptación do erro como 

parte do proceso de aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB.3.11.1. Recoñece erros  nas  producións orais e escritas a  partir  da avaliación e 

autoavaliación (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.12. Partcipar en proxectos plurilingües relacionados cos elementos transversais e nos 

que se eviten estereotipos lingüísticos e culturais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.12.1. Participa en proxectos plurilingües relacionados cos elementos transversais, 

evita estereotipos lingüísticos e culturais e valora as súas competencias de persoa 

plurilingüe (Competencias clave CCL,CAA, CD) 

Criterios de avaliación  

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.13.1. Utliza os coñecementos lingüísticos para mellorar a comprensión e produción 

de textos (Competencia clave CCL, CAA). 
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Bloque 4. Lingua e sociedade.  

Criterios de avaliación  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun 

pobo, o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 

lusofonía e as culturas que a integran.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento de construción dos saberes, medio de 

relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo a través da literatura oral e o xénero 

humorístico (Competencia clave CCL). 

LGB4.1.2. Coñece as linguas faladas en Galicia (Competencia clave CCL). 

LGB4.1.3. Coñece os territorios lusófonos (Competencia clave CCL). 

LGB4.1.4. Coñece recursos de lecer en rede, en lingua galega (literatura oral, música, 

xogos…)(Competencias clave CCL, CD, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir da análise das 

contornas do alumnado. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir da contorna do 

alumnado (Competencia clave CCL).  

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos (Competencia clave CCL).  

Criterios de avaliación  

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da súa 

contribución individual. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.3.1. Analiza a súa práctica lingüística e valora a importancia da contribución 

individual e social para a normalización da lingua galega (Competencia clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.4.1. Coñece a lexislación sobre dereitos lingüísticos individuais (Competencia clave 

CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.5. Identifcar prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 
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Estándares de aprendizaxe  

LGB4.5.1. Coñece que é un prexuízo. Detéctaos, en relación ao galego, na súa práctica 

lingüística e na súa contorna (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. 

Estándares de aprendizaxe  

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

e cultura (Competencias clave CCL, CCEC).  

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utliza trazos da súa zona 

(Competencia clave CCL).  

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e distingue a zona dialectal 

de diversas producións lingüísticas (Competencia clave CCL). 

 

 

Bloque 5. Educación literaria.  

Criterios de avaliación  

B5.1. Ler con regularidade e de maneira guiada obras literarias e expoñer opinión persoal 

sobre lecturas, relacionando o seu contido, se procede, coa propia experiencia e 

asimilando trazos estéticos.  

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.1.1. Le con regularidade, e de maneira guiada, obras literarias e expón opinión 

persoal sobre lecturas, relacionando o seu contido, se procede, coa propia experiencia e 

asimila trazos estéticos (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes 

xéneros a partir das súas características máis xerais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe diferenzas e similitudes 

(Competencia clave CCL).  

LGB5.2.2.  Diferencia  textos  dos  tres  grandes  xéneros  a  partir  dos  seus  trazos  máis 

característicos (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audición de poemas recitados ou 

cantados, sinalar as súas temáticas e valores estlísticos. 



38 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audición de poemas recitados ou 

cantados, sinala as súas temáticas e valores estlísticos (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos  breves e recoñecer os 

elementos funcionais básicos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.4.1.  Le  expresiva  e  comprensivamente  textos  narrativos  breves  e  recoñece  

os elementos funcionais básicos (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e apreciar os seus 

compoñentes máis relevantes. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e apreciar os seus 

compoñentes máis relevantes (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos  

coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula 

(Competencias clave CCL, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B5.7. Definir os trazos básicos do cómic e a canción como linguaxes abstractas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.7.1. Define os trazos básicos do cómic como linguaxe abstracta (Competencias 

clave CCL, CCEC).  

LGB5.7.2. Define os trazos básicos da canción como linguaxe abstracta (Competencias 

clave CCL, CCEC).  

Criterios de avaliación  

B5.8.  Familiarizarse,  de  xeito  guiado,  cos  fondos  e  recursos  das bibliotecas  para  a  

procura de información e resolución de dúbidas de traballo. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.8.1. Familiarizarse, de xeito guiado, cos fondos e recursos das bibliotecas para a 
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procura de información e resolución de dúbidas de traballo (Competencia clave CCL, CD). 

 

4.1.3. CONTIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA  

Comprensión, interpretación e resumo de textos orais e escritos de tiIpoloxía diversa 

(académicos, medios de comunicación, vida social…)  

Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con interese e respecto.  

Elaboración, coa axuda das TIC, de discursos orais coherentes, cohesionados e fonética, 

prosódica e gramaticalmente correctos.  

Utlización guiada da biblioteca e as TIC para obter información sobre textos escritos, 

esencialmente dos medios de comunicación e narrativos.  

Lectura en voz alta, con dicción e entoación correctas.  

Produción, con e sen a   axuda das TIC, de textos escritos de diferentes tipos (resumos, 

esquemas, textos dos medios de comunicación, narracións, descricións, exposicións…)  

Utlización de léxico amplo, con uso do vocabulario traballado na aula.  

Correcta utilización da normativa ortográfica e morfolóxica da nosa lingua.  

Recoñecemento das distintas clases de palabras e dos principais mecanismos de 

cohesión textual.  

Valoración do plurilingüismo e a lusofonía.  

Coñecemento da situación sociolingüística do galego evitando estereotipos e prexuízos.  

Lectura guiada de obras literarias, exposición da opinión persoal e asimilación das súas 

principais características  estilísticas.  

Diferenzas entre os tres xéneros literarios a partir das súas principais características.  

Produción de textos sinxelos de intención literaria.  

Descrición dos trazos básicos da canción e o cómic como linguaxes artisticas. 

 

4.1.4. TEMPORALIZACIÓN DE 1ºESO 

A materia repártese en 12 unidades, de xeito que, como norma xeral, en cada trimestre se 

impartirán 4 (aproximadamente 9 sesións por unidade). Esta división pode sufrir 

modifcacións en función do ritmo de aprendizaxe e das características de cada grupo e 

tamén o/a profesor/a  decidirá a organización da materia de xeito que, sen esquecer os 

contidos e os obxectivos perseguidos, teña unha certa flexibilidade á hora de tratalos. Hai 

que destacar que o apartado ortográfico se terá en conta durante todo o curso, 

valorándose o uso correcto da redacción, ortografía, puntuación, etc, en todos os 

traballos, exercicios e exames realizados polo alumnado. 
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4.2. 2º ESO 

4.2.1. CONTIDOS DE 2º ESO EN RELACIÓN COS OBXECTIVOS XERAIS DA ESO.  

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas e información de diversos tipos 

procedentes  dos medios de comunicación audiovisual (Obxectivos d, e, h, m).  

B1.2.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  dos  ámbitos  social  e 

académico (Obxectivos d, e, h).  

B1.3.  Desenvolvemento  de  habilidades  de  escoita  con  interese,  cooperación  e  

respecto ante intervencións orais, especialmente do profesorado e o alumnado 

(Obxectivos a, c, d, h).  

B1.4.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as  mensaxes  discriminatorias  dos  medios  de 

comunicación, especialmente os programas informativos (Obxectivos a, c, d, e, h).  

B1.5. Valoración das producións orais emitidas con fonética e prosodia correctas e con 

actitude crítica ante os prexuízos asociables a ela (Obxectivos h, n).  

B1.6. Produción de discursos orais con coherencia, cohesión e corrección (Obxectivos h, 

n).  

B1.7. Coñecemento e aplicación, coa axuda das TIC, de técnicas para producir textos 

orais sobre temas de actualidade (Obxectivos b, e, g, h).  

B1.8.  Partcipación  activa  en  situacións  do  ámbito  académico  que  xeren  intercambio  

de opinión (Obxectivos a, c, d, h).  

B1.9. Coñecemento e aplicación de técnicas para falar en público, en situación formais e 

informais (Obxectivos a, b, c, g, h, n).  

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 

organizados sobre temas da vida cotiá e académica (Obxectivos a, d, h, m). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.  

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise de contido e estratexias de lectura 

comprensiva (esquemas, resumos…)(Obxectivos b, f, h ).  

B2.2. Comprensión e interpretación de textos da vida cotiá e das relacións sociais de 

interese do alumnado (Obxectivos b, e, h).  

B2.3. Comprensión e interpretación, en calquera formato, de textos dos medios de 

comunicación (Obxectivos  d, e, h).  

B2.4. Comprensión e interpretación, en calquera formato, de textos da vida académica, 
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especialmente instrutivos e expositivos (Obxectivos d, e, h).  

B2.5. Uso progresivamente autónomo de TIC e bibliotecas para seleccionar información 

(Obxectivos b, e ,h).  

B2.6.  Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para detectar discriminacións, expoñer 

razoadamente ideas respectando as dos demais (Obxectivos c, d, h).  

B2.7.  Lectura en voz alta, correcta na súa dicción, entoación e ritmo (Obxectivos h, m). 

B2.8. Planificación  e  revisión  do  escrito  en  función  da  situación  comunicativa  para 

elaborar producións con adecuación, coherencia e cohesión (Obxectivos b, g, h).  

B2.9. Produción, en calquera formato, de escritos da vida cotiá e das relacións sociais 

(Obxectivos b, e, h).  

B2.10. Produción, en calquera formato, de textos dos medios de comunicación 

(Obxectivos b, e, h).  

B2.11. Produción, en calquera formato, de textos académicos (Obxectivos b, e, h).  

B2.12. Produción e  síntese, en calquera formato, de textos de diferente tipoloxía, 

especialmente narrativos e descritivos (Obxectivos b, e, h).  

B2.13.  Uso das TIC para a produción, revisión e mellora do escrito (Obxectivos b, e, f, h). 

B2.14.  Valoración  da escritura  como forma de  aprendizaxe  e de comunicar  

experiencias, ideas e coñecementos (Obxectivos d, h). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua.  

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico de campos léxicos traballados na aula 

(Obxectivos b, e,).  

B3.2. Fonoloxía do galego e posibles interferencias (Obxectivos a, d, e).  

B3.3. Uso dos dicionarios e outras fontes de consulta en calquera soporte (Obxectivos b, 

e, l).  

B3.4. Coñecemento e uso das normas que regulan textos orais e escritos (Obxectivos b, 

e).  

B3.5. Aplicación das normas ortográficas e morfolóxicas (Obxectivos b, e) 

B3.6. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual (Obxectivo e).  

B3.7.  Recoñecemento  da  estrutura  de  substantivos  e  verbos  e  caracterización  

morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais (Obxectivos b, e).  

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, léxicos e gramaticais (Obxectivos e, h).  

B3.9. Coñecemento da estrutura da frase para elaborar enunciados correctos e 
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cohesionados (Obxectivos e, h).  

B3.10. Uso da autoavaliación aceptando o erro como parte do proceso (Obxectivo e). 

B3.11. Partcipación en proxectos plurilingües relacionados cos elementos transversais e 

nos que se eviten estereotipos (Obxectivos b, e, h).  

B3.12. Identifcación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver una competencia comunicativa integrada (Obxectivos b, e). 

 

 

Bloque 4.Lingua e sociedade.  

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade 

dun pobo (Obxectivos m, n).  

B4.2. O plurilingüismo como sinal de riqueza cultural da humanidade (Obxectivos m, n). 

B4.3. A lusofonía (Obxectivos m, n).  

B4.4. Situación sociolingüística do galego (Obxectivos m, n).  

B4.5. O proceso de normalización e desenvolvemento de actitudes positivas cara ao 

devandito proceso (Obxectivos m, n).  

B4.6. Situación legal das linguas do Estado (Obxectivos m, n).  

B4.7. Os prexuízos lingüísticos (Obxectivos m, n).  

B4.8. Recoñecemento das variedades diafásicas, estándar e diatópicas, e uso de cada 

unha nos contextos axeitados (Obxectivos m, n). 

 

Bloque 5 Educación literaria. 

B5.1. Lectura regular de obras literarias e  desenvolvemento  dun  criterio  lector, opinión 

persoal e valoración da temática e a forma (Obxectivos h, l).  

B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas e determinación do tema, a 

estrutura e os recursos(Obxectivos h, l).  

B5.3. Lectura de textos narrativos e identifcación e comentario dos elementos cos que se 

constrúe un relato (Obxectivos h, l).  

B5.4.  Lectura dramatizada e/ou visionado de pezas teatrais e recoñecemento das 

características dos subxéneros (Obxectivos h, l) 

B5.5. Comparación de textos de diferentes xéneros sinalando coincidencias e diferenzas 

formais e estruturais (Obxectivos h, l).  

B5.6. Análise  de  textos  literarios,  identificación  dos  subxéneros  e  a  funcionalidade  

dos recursos retóricos (Obxectivos h, l).  
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B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos adquiridos 

na aula (Obxectivos h, l).  

B5.8. Caracterización dos trazos básicos da linguaxe cinematográfica (Obxectivos h, l). 

B5.9. Aproveitamento dos fondos e recursos das bibliotecas, incluídas as virtuais 

(Obxectivos e, h). 

 

 

 4.2.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 2ºESO  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

Criterios de avaliación  

B1.1. Comprender a intención comunicativa, tema dos textos orais dos medios de 

comunicación e elaborar esquemas e resumos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e a intención comunicativa de textos orais 

informativos dos medios audiovisuais (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.1.2.  Traslada a información relevante de discursos orais dos medios audiovisuais a 

esquemas ou resumos (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema e os datos relevantes de textos orais do 

ámbito social e académico. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.2.1. Recoñece o propósito, idea xeral e datos relevantes de textos orais sociais e 

académicos (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.2.2.   Comprende   e   segue   instrucións   para   realizar   tarefas   

progresivamente autónomas (Competencias clave CAA). 

Criterios de avaliación 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas interiencións orais propias e alleas da 

vida académica, espontáneas e planificadas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas de cortesía na comunicación oral 

(Competencias clave CSC, CCL).  

LGB1.3.2. Recoñece a importancia da prosodia e a linguaxe non verbal (Competencias 

clave CCL, CSC, CSIE). 
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Criterios de avaliación  

B1.4. Identificar o propósito en textos orais dos medios de comunicación, analizar 

criticamente os seus contidos e analizar as mensaxes discriminatorias implícitas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.4.1. Diferencia ideas principais e secundarias e identifica a intención comunicativa 

de programas informativos (Competencias clave CCL).  

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións (Competencias clave CCL, CAA, CSIEE).  

LGB1.4.3. Refexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos discriminatorios 

(Competencias clave CSC, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.5. Valorar as producións emitidas con fonética e prosodia correcta e criticar os 

prexuízos asociables a ela. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.5.1. Aprecia a pronuncia e prosodia correcta e recoñece erros nas producións orais 

propias e alleas e propón solucións para melloralas (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita prexuízos asociables á pronuncia galega 

(Competencias clave  CAA).  

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e úsaa de xeito habitual 

(Competencias clave CLL, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B1.6. Producir textos orais en intervencións espontáneas, con coherencia, cohesión e 

corrección 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.6.1. Produce textos orais en interiencións espontáneas, con coherencia, cohesión e 

corrección (Competencias clave CLL, CSC).  

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas, respectando as 

regras morfosintácticas e a fonética do idioma (Competencias clave CLL).  

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas a fraseoloxía adecuada 

(Competencias clave CCL).  

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais un léxico rico e variado (Competencias clave 

CCL).  

Criterios de avaliación  

B1.7.  Coñecer e  aplicar, coa  axuda  das  TIC,  técnicas  e  estratexias  para  realizar  
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exposicións orais planificadas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos e 

incorporalos ás súas producións (Competencias clave CD, CAA, CSIEE).  

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 

(Competencias clave CD, CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B1.8. Participar activamente en situacións do ámbito académico que xeren intercambios 

de opinión. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.8.1. Interivén en debates e coloquios do ámbito académico con respecto ás regras 

de interacción e ás opinións alleas (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non diviaga e atende ás instrucións do/a moderador/a nos 

debates e coloquios (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB1.8.3. Opina sobre obras de lectura (Competencias clave CSC, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.9. Aplicar técnicas para falar en público en situación formais e informais, 

individualmente e en grupo 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.9.1.  Elabora  guións  para  organizar  os  contidos  de  exposicións  formais  ou  

informais breves (Competencias clave CAA).  

LGB1.9.2. Usa a linguaxe non verbal,  manifesta autocontrol das emocións e manifesta 

autoconfianza e seguridade (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE).  

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras do nivel formal na lingua oral 

(Competencias clave CLL, CSC).  

LGB1.9.4. Recoñece erros nos discursos orais propios e alleos e trata  de evitalos 

(Competencia clave CLL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles nun rexistro neutro, informal ou máis 

culto, sobre temas da vida cotiá e académica. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa 

opinións, fai indicacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas 

(Competencias clave CCL, CSC, CSIEE, CCEC).  
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LGB1.10.2. Utiliza formas de tratamento e regras de cortesía axeitadas á situación 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB1.10.3. Analiza similitudes e diferenzas entre discurso formais e espontáneos 

(Competencias clave CCL, CAA). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.  

Criterios de avaliación  

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e normas de uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas (Competencias 

clave CCL, CAA).  

LGB2.1.2. Busca o léxico descoñecido a partir do contexto (Competencias clave CCL, 

CAA).  

LGB2.1.3. Identifca a idea principal e as secundarias e a relación entre elas 

(Competencias clave CCL). 

LGB2.1.4.   Recompila   información   para   comprender   e   ampliar   o   coñecemento 

das mensaxes (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB2.1.5. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios 

(Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos da vida cotiá e 

das relación sociais (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB.2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade (Competencias clave 

CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.3. Comprender, en calquera formato, textos dos medios de comunicación. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos dos medios de comunicación (Competencias 

clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.4.  Comprender  e  interpretar  en  calquera  formato  textos  da  vida  académica, 
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especialmente instrutivos e expositivos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos da vida académica, especialmente instrutivos e 

expositivos (Competencias clave CCL, CD, CAA).  

LGB2.4.2. Identifica as características de textos nos que se expoñan feitos e se expliquen 

ideas e conceptos das materias do currículo (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.5. Seleccionar a información obtida nas bibliotecas, TIC e outras fontes e integrala no 

proceso de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.5.1. Utiliza de forma progresivamente autónoma diversas fontes de información e 

integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos (Competencias clave CCL, CCA). 

LGB2.5.2. Usa dicionarios impresos ou dixitais (Competencias clave CCL, CD, CAA). 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, tamén as dixitais, e sabe solicitar 

libros e vídeos de xeito autónomo (Competencias clave CCL, CD, CAA). 

Criterios de avaliación  

B2.6. Mostrar actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos 

discriminatorios e manifestar posturas persoais ante as mensaxes. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.6.1.  Detecta  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  eivta  usos  lingüísticos 

discriminatorios (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB2.6.2. Expresa posturas de acordo ou desacordo sobre aspectos globais do texto 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB2.6.3. Elabora a súa interpretación sobre o significado dun texto (Competencias clave 

CCL).  

LGB2.6.4. Respecta as opinión dos demais (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.7. Ler en voz alta, con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.7.1.  Le  en  voz  alta,  con  dicción,  entoación  e  ritmo  adecuados  á  situación 

comunicativa (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección dos contidos. 
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Estándares de aprendizaxe  

LGB2.8.1. Elabora esquemas para ordenar ideas e estruturar o texto (Competencia clave 

CCL).  

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e académico (Competencias 

clave CCL). 

LGB2.8.3.  Utiliza  elementos  de  cohesión  interna  do  texto  (deíxe,  referencias  de  tipo  

léxico e conectores)(Competencias clave CCL).  

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación en relación coa organización oracional e coa 

forma do texto (Competencia clave CCL).  

LGB2.8.5. Revisa e reescribe correctamente o texto (Competencias clave CCL). 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC (Competencias clave CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B2.9. Producir, en calquera formato, textos da vida cotiá e das relación sociais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.9.1. Produce textos da vida cotiá e das relacións sociais (Competencias clave CCL, 

CD, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.10. Producir, en calquera soporte, textos dos medios de comunicación. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.10.1. Produce, en calquera soporte, textos dos medios de comunicación 

(Competencias clave CCL, CD, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.11. Producir, en calquera formato, textos do ámbito académico. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.11.1. Produce, en calquera formato, textos do ámbito académico (Competencias 

clave CCL,CD). 

Criterios de avaliación  

B2.12. Producir e sintetizar,  en calquera formato, textos  de  distinta tipoloxía, 

fundamentalmente narracións e descricións. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.12.1. Produce, en calquera formato, escritos de diferente tipoloxía, 

fundamentalmente narrativos e descritivos (Competencias clave CCL, CD).  

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen facer paráfrase 

(Competencias clave CCL). 
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Criterios de avaliación  

B2.13. Usar as TIC para revisar e mellorar os escritos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.13.1. Usa as TIC para o tratamento de textos (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.14.  Valorar  a  escrita  como  fonte  de  aprendizaxe  e  forma  de  comunicar  

experiencias, ideas  e coñecementos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.14.1. Describe os valores da escritura como o instrumento de comunicación social, 

de experiencias e adquisición e transmisión de coñecementos (Competencias clave 

CCEC). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Criterios de avaliación  

B3.1. Usar un léxico amplo e preciso relacionado co traballado na aula. 

Estándares de aprendizaxe  

LG3.1.1.Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade no rexistro 

axeitado á situación (Competencias clave CCL, CCC). 

Criterios de avaliación  

B3.2. Usar correctamente a fonética. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.2.1. Usar correctamente a fonética galega (Competencias clave CCL,CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.3. Usar correctamente dicionarios ou calquera fonte de consulta en calquera soporte. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios e 

outras fontes de consulta en diferentes soportes. 

Criterios de avaliación  

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.4.1. Constrúe textos orais e escritos conforme ás normas (Competencias clave 

CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B3.5. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas. 
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Estándares de aprendizaxe  

LGB3.5.1. Aplica as normas ortográfica e morfolóxicas (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.7.  Recoñecer a morfoloxía  de substantivos e verbos  para mellorar a  comprensión  e 

produción textuais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.7.1.  Coñece  e  utliza  adecuadamente  substantivos  e  verbos  na  comprensión  e 

produción de textos.(Competencias clave CCL, CAA). 

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

(Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.8. Recoñecemento e uso de nexos e mecanismos de cohesión.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.8.1. Identifica e usa conectores e mecanismos gramaticais e léxicos que 

proporcionan cohesión a un texto.(Competencias clave CCL, CAA) 

Criterios de avaliación  

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados cohesionados e 

correctos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.9.1. Comprende e elabora enunciados correctos atendendo aos compoñentes 

sintácticos.(Competencias clave CCL, CAA) 

Criterios de avaliación  

B3.10. Aplicar progresivamente a autoavaliación e a aceptación do erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.10.1. Recoñece os erros  nas producións propias e alleas a partir da avaliación e a 

autoavaliación propoñendo solución para mellorar (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.11. Participar en proxectos plurilingües relacionados con elementos transversais nos 

que se eviten estereotipos. 
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Estándares de aprendizaxe  

LGB3.11.1.  Participa  en  proxectos  plurilingües  relacionados  con  elementos  

transversais, evita estereotipos e valora as súas competencias como persoa 

plurilingüe.(Competencias clave CCL,CAA, CD) 

Criterios de avaliación  

B3.12. Refexionar sobre as normas de uso das linguas mediante comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos desenvoltos no curso nunha lingua para 

mellorar o traballado noutras (Competencias clave CCL, CAA). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade.  

Criterios de avaliación  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun 

pobo. Apreciar o plurilingüismo e coñecer a lusofonía. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento de construción de todos os saberes, medio 

de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo (Competencias clave CCL). 

LGB4.1.2.   Distingue  linguas  maioritarias, minoritarias  e minorizadas,  en relación coa 

nosa lingua (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.1.3. Coñece as linguas de España e valóraas como fonte de riqueza cultural 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.1.4. Valora a importancia da relación de Galicia coa lusofonía e coñece os territorios 

que a integran (Competencias clave CCEC).  

LGB4.1.5. Coñece os recursos en rede de lecer e educativos (Competencias clave CCL, 

CCEC, CD). 

Criterios de avaliación  

B4.2. Analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo ao seu uso na contorna do 

alumnado. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.2.1.  Describe  a  situación  sociolingüística  de  Galicia  a  partir  do  estudo  da  

súa contorna  e compáraa con outras (Competencias clave CCL).  

LGB4.2.2. Coñece e valora a nosa toponimia (Competencias clave CCL).  

Criterios de avaliación  
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B4.3. Coñecer as iniciativas normalizadoras e adquirir vínculos positivos coa lingua. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.3.1. Coñece iniciativas normalizadoras (Competencias clave CCL, CSC).  

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

proceso  de normalización (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.4. Describir a situación legal das linguas de España. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.4.1. Coñece a lexislación sobre o uso e a promoción da lingua. 

Criterios de avaliación  

B4.5. Identificar prexuízos lingüísticos e a situación persoal ao seu respecto. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.5.1. Coñece e identifica os prexuízos en relación á nosa lingua no seu uso e no da 

súa contorna. 

Criterios de avaliación  

B4.6. Identificar e clasificar as variedades diafásicas, recoñecer a lingua estándar e 

valorar a variedade diatópica propia. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variedades diafásicas do galego (Competencias clave 

CCL).  

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e os posibles trazos de xerga estudantil 

(Competencias clave CCL).  

LGB4.6.3. Recoñece a variedade estándar e valóraa como variante unificadora 

(Competencias clave CCL).  

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre variedades dialectais e usa a da súa zona 

(Competencias clave CCL, CSC). 

 

 

Bloque 5. Educación literaria.  

Criterios de avaliación 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector e expoñer una 

opinión persoal sobre todos os aspectos, temáticos e formais, sobre a lectura dunha obra 

axeitada á idade. 

Estándares de aprendizaxe  
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LGB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector e expón opinión 

sobre todos os aspectos, temáticos e formais, sobre una obra axeitada á idade 

(Competencias clave CCL).  

LGB5.1.2. Describe os elementos propios de cada xénero literario e outros elementos 

técnicos e estilísticos (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audición de poemas, determinar tema, 

estrutura e recursos estilísticos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audición de poemas, determina o tema, 

a estrutura e os principais recursos estilísticos (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, describindo os 

elementos estruturais e formais máis salientables. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.3.1.  Le  expresiva  e  comprensivamente  textos  narrativos  breves,  describe  os 

elementos estruturais e formais máis salientables. 

Criterios de avaliación  

B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente ou visionar pezas teatrais recoñecendo os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.4.1. Le dramatizada e comprensviamente  ou visiona pezas teatrais e recoñece os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros (competencias clave 

CCL) 

Criterios de avaliación  

B5.5. Comparar textos de diferentes xéneros e subxéneros sinalando coincidencias e 

diferencias. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.5.1. Compara textos dos diferentes xéneros e subxéneros sinalando coincidencias e 

diferencias. 

Criterios de avaliación  

B5.6.  Analizar  textos  literarios,  identificar  trazos  dos  subxéneros  e  funcionalidade  

dos recursos retóricos. 

Estándares de aprendizaxe  
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LGB5.6.1. Analiza textos literarios, identifica trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos 

recursos retóricos (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e os recursos retóricos traballados na aula. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e os recursos retóricos traballados na aula (Competencias clave CCL, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.8.1. Describe e caracteriza os principais trazos da linguaxe cinematográfca 

(Competencias clave CCL, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B5.9. Servirse dos fondos e recursos das bibliotecas para realizar traballos e cita axeitada 

deles 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.9.1. Sérvese dos fondos e recursos das bibliotecas para realizar traballos e cita 

axeitada deles.(Competencias clave CCL). 

 

4.2.3. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES DE 2ºESO PARA SUPERAR A MATERIA  

Comprensión, interpretación e resumo de textos orais e escritos de tipoloxía diversa 

(académicos, medios de comunicación, vida social…) 

Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con interese e respecto.  

Elaboración, coa axuda das TIC, de discursos orais coherentes, cohesionados e fonética, 

prosódica e gramaticalmente correctos. 

Utilización guiada da biblioteca e as TIC para obter información sobre textos escritos, 

esencialmente dos medios de comunicación e narrativos.  

Lectura en voz alta, con dicción e entoación correctas. 

Produción, con e sen a   axuda das TIC, de textos escritos de diferentes tipos (resumos, 

esquemas, textos dos medios de comunicación, narracións, descricións, exposicións…)  

Utlización de léxico amplo, con uso do vocabulario traballado na aula.  

Correcta utlización da normativa ortográfica e morfolóxica da nosa lingua.  

Recoñecemento das distintas clases de palabras e dos principais mecanismos de 
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cohesión textual. 

Valoración do plurilingüismo e a lusofonía.  

Coñecemento da situación sociolingüística do galego evitando estereotipos e prexuízos. 

Lectura guiada de obras literarias, exposición da opinión persoal e asimilación das súas 

principais características estilísticas. 

Diferenzas entre os tres xéneros literarios a partir das súas principais características.  

Produción de textos sinxelos de intención literaria. 

Descrición dos trazos básicos da canción e o cómic como linguaxes abstractas. 

 

4.2.4. TEMPORALIZACIÓN DE 2ºESO. 

A materia repártese en 12 unidades, de xeito que, como norma xeral, en cada trimestre se 

impartirán 4 (aproximadamente 9 sesións por unidade). Esta división pode sufrir 

modifcacións en función do ritmo de aprendizaxe e das características de cada grupo e 

tamén o/a profesor/a  decidirá a organización da materia de xeito que, sen esquecer os 

contidos e os obxectivos perseguidos, teña unha certa flexibilidade á hora de tratalos. Hai 

que destacar que o apartado ortográfico se terá en conta durante todo o curso, 

valorándose o uso correcto da redacción, ortografía, puntuación, etc, en todos os 

traballos, exercicios e exames realizados polo alumnado. 

 

4.3. 3ºESO 

4.3.1. CONTIDOS DE 3ºESO EN RELACIÓN COS OBXECTIVOS XERAIS DA ESO. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

B1.1.  Comprensión  e  interpretación  de  textos  orais  dos  medios  de  comunicación 

audiovisual, especialmente entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes (Obxec.d, e, h). 

B1.2.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  mensaxes  discriminatorias  dos  medios  de 

comunicación, especialmente os programas informativos (Obxectivos d, e, h). 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos 

(Obxectivos d, e, h). 

B1.4.  Comprensión, interpretación e valoración de textos orais académicos (Obxectivos, 

d, e, h). 

B1.5.   Desenvolvemento de habilidades de escoita con actitude de interese, cooperación 

e respecto ante intervencións orais, especialmente do profesorado e o alumnado 

(Obxectivos a, c, d, h). 

B1. 6. Valoración das producións orais emitidas con fonética galega  e actitude crítica ante 
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os prexuízos que se poidan asociar a ela (Obxectivos h, n). 

B1.7.  Participación  activa  en  situacións  do  ámbito  académico  que  xeren  intercambio  

de opinión (Obxectivos a, c, d, h). 

B1.8.  Utlización  de  estratexias  para  falar  en público:  planificación  do  discurso en 

prácticas orais formais e informais (Obxectivos a, b, c, g, h, n). 

B1.9. Construción de discursos en distntos rexistros  sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e académica (Obxectivos a, d, h, l, ñ). 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de estratexias para a produción de 

textos orais sobre temas de actualidade (Obxectivos b, e, g, h). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido que faciliitan a lectura comprensiva e crítica 

de textos (Obxectivos b, f, h). 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos da vida cotiá e as relación sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos (Obxectivos d, e, h). 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos dos medios de comunicación e distinción 

dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e reportaxes (Obxectivos 

d, e, h). 

B2.4.  Comprensión  e  interpretación  dos  textos  do  ámbito  académico,  especialmente 

espositivos  e explicativos (Obxectivos d, e, h). 

B2.5. Identifcación do tema e posibles subtemas, a estrutura e a intención do emisor dos 

textos expositivos e explicativos (Obxectivos b, h). 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 

organizar e seleccionar a información (Obxectivos b, e, g, h). 

B2.7. Actitude reflexiva   e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto para detectar 

prexuízos e discriminacións (Obxectvios a, c, d, h). 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego (Obxectivos h, 

ñ). 

B2.9.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  da  vida  cotiá  e  das  

relación sociais: convocatorias, actas de reunión, intervención en foros (Obxectivos b, e, 

h). 

B2.10.   Produción,   en   soporte   papel   ou   dixital,   de   textos   dos   medios   de 

comunicación, fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes (Obxectivos b, e, h). 

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico 
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a partr de in formación obtida na biblioteca ou outras fontes (Obxectivos b, e, h). 

B2.12. Planificación,  produción e reivisión do texto con adecuación, coherencia,  cohesión 

e respecto polas normas da escrita (obxectivos b, e, h, f). 

B2.13. Utlización das TIC para organizar contidos, mellorar a presentación e corrixir erros 

(obxectivos b, e, h). 

B2.14. Uso das TIC como medio de comunicación social a través da escritura (Obxectivos 

a, d, e, h). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

B3.1.  Uso  de  léxico  amplo  e  preciso,  con  incorporación  de  fraseoloxía  e  

vocabulario temático (Obxectivos b, e, l). 

B3.2. Recoñecemento das clases de palabras (Obxectivos b, e, l). 

B3.3. Uso dos procedementos de creación de palabras (derivación e 

composición)(Obxectivos b, e, i). 

B3.4. Fonética e fonoloxía e interferencias (Obxectivos a, d, e). 

B3.5. Uso progresivamente autónomo dos dicionarios, bibliotecas e outras fontes en 

distintos soportes, especialmente sobre cuestión de uso, norma e fonte de información 

(Obxectivos b, e, i, l). 

B3.6. Uso das normas ortográficas (Obxectivos b, e). 

B3.7. Uso refexivo da puntuación en relación coa cohesión textual (Obxectivo e). 

B3.8.  Recoñecemento  das  funcións  sintácticas  e  as  unidades  que  as  desempeñan  

para mellorar  a construción de textos (Obxectivos b, e). 

B3.9.  Recoñecemento e uso dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular 

presentativos, secuenciadores de adición e mecanismos de cohesión como recorrencia 

léxica (Obxectvios a, b, e). 

B3.10. Identifcación da estrutura dun texto, construción dos parágrafos e progresión 

temática en textos alleos e propios. Elaboración de textos tendentes a estes valores 

(Obxectivo b). 

B3.11. Recoñecemento da intención comunicativa (Obxectivo e). 

B3.12. Partcipación  en  proxectos  nos  que  se  utilicen  varias  linguas,  relacionados  

cos elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos e culturais 

(Obxectivos b, e, h). 

B3.13.  Identifcación e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  linguas  para 

desenvolver competencia comunicativa integrada (Obxectivos b,e). 
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Bloque 4. Lingua e sociedade. 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade 

dun pobo (Obxectivos ñ, o). 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e consciencia 

da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega, potenciando o plurilingüismo (Obxectivos ñ, o). 

B4.3. A lusofonía (Obxectivos ñ, o). 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, usos e actitudes no contorno máis próximo e 

aproximación aos prexuízos lingüísticos máis evidentes (Obxectivos ñ, o). 

B4.5. O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara á 

recuperación do galego e conciencia das potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado da lingua galega (Obxectivos ñ, o). 

B4.6. Etapas da historia social do galego dese 1916 á actualidade (Obxectivos l, ñ, o). 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado   (Obxectivos ñ, o). 

B4.8. Os prexuízos lingüísticos (Obxectivos ñ, o). 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 

variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas do galego e da función do estándar, uso 

normal da variedade dialectal propia e uso do de estándar en situación formais 

(Obxectivos ñ, o). 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos da Literatura Galega  desde as 

súas orixes até 1916 (Obxectivos h, l). 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura 

Galega desde a Idade Media a 1916 (Obxectivos h, l). 

B5.3. Lecturas expresivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media 

a 1916 (Obxectivos h, l). 

B5.4. Elaboración de traballos individuais ou en grupo nos que se analicen textos 

representativos da Literatura Galega desde a Idade Media a 1916 (Obxectivos b, h, l). 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destas (Obxectivos e, h, l). 

B5.6. (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 
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traballados na aula para desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión 

dos sentimentos e xuízos (Obxectivos h, l, n). 

 

 4.3.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. RELACIÓN 

COAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Criterios de avaliación  

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, a idea 

principal e as secundarias en textos orais dos medios de comunicación audiovisuais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura 

de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais (Competencia clave  CCL). 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou 

resumos (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B1.2.  Identificar  o  propósito  comunicativo  en  textos  orais  dos  medios  de  

comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as mensaxes e 

connotacións discriminatorias implícitas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e secundarias, identifica a intención comunicativa 

de programas de carácter informativo (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións entre semellanzas e diferenzas (Competencias clave 

CCL, CAA).  

LGB1.2.3. Rexeita usos lingüísticos que conlevan prexuízos e discriminacións 

(Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 

argumentativo, formal ou informal, en estándar ou en calquera variedade dialectal 

(Competencia clave CCL).  

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos (Competencia clave CCL). 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos (Competencias clave CCL, CAA).  
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Criterios de avaliación.  

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos do ámbito académico e 

identificar ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito e 

diferenciar explicacións e argumentos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 

relatorios e mesas redondas dentro do ámbito académico e elabora un esquema ou 

resumo (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.4.2.   Recoñece   os   procedementos   lingüísticos   para   manifestarse   a   favor   

ou   en contra (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas interiencións orais propias e alleas das 

activdades académicas, espontáneas e planificadas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(Competencias clave CCL, CAA, CSC).  

LGB1.5.2. Recoñece a importancia da prosodia e dos trazos máis característicos da 

linguaxe non verbal (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE).  

Criterios de avaliación  

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonétca galega correcta e actitude crítica ante 

os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 

produción oral propia e allea a partir da autoavaliación e propón solución de mellora 

(Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.6.2.  Comprende,  interpreta  e  rexeita  os  prexuízos  asociables  á  pronuncia  da  

lingua galega (Competencias clave CCL, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B1.7. Partcipar activamente en situacións do ámbito académico que xeren intercambio de 

opinión. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.7.1.   Participa   activamente   en   debates   ou  coloquios,   respecta   as  regras   

de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as demais 

(Competencias clave CCL, CSC).  
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LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos 

debates e coloquios (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas (Competencia clave CAA).  

LGB1.7.4.  Respecta  as  quendas,  o  espazo,  xesticula  de  xeito  adecuado, escoita  

activamente e  usa fórmulas de saúdo e despedida (Competencia clave CSC). 

Criterios de avaliación  

B.1.8. Aplicar estratexias para falar en público, en situación formais e informais, de forma 

individual ou en grupo. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións breves (Competencia 

clave CAA).  

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais respectando as regras 

morfosintácticas e a fonética galega (Competencia clave CCL).  

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: fraseoloxía e 

infinitivo conxugado (Competencia clave CCL).  

LGB1.8.4.  Usa  os  aspectos  prosódicos  da  linguaxe  non  verbal  (presentación,  

xestos, mirada…), manifesta autocontrol das emocións e fala con confianza e seguridade 

(Competencias clave CCL, CSC, CSIEE).  

LGB1.8.5. Emprega nas súas interiencións orais un léxico rico e variado (Competencia 

clave CCL).  

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral (Competencias clave 

CAA, CCL).  

LGB1.8.7. Recoñece erros nos discursos orais propios e alleos e tenta progresivamente 

de evitalos (Competencias clave CAA, CCL). 

Criterios de avaliación  

B1.9. Producir discursos breves  en diversos rexistros sobre temas da vida cotiá ou 

académica. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.9.1. Participa en conversas informais en que intercambia información e expresa a 

súa opinión (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE, CCEC).  

7LGB1.9.2.   Desenvólvese   en   situacións   cotiás   que   impliquen   solicitar   

información   ou servizo (Competencias clave CSC, CSIEE).  

LGB1.9.3.  Utiliza  as  fórmulas  de  tratamento  e as regras  de cortesía axeitadas  ao 

destinatario e á situación comunicativa (Competencias clave CCL, CSC).  
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LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas (Competencia 

clave CCL).  

Criterios de avaliación  

B1.10. Coñecer e aplicar, coa axuda das TIC, estratexias para realizar exposicións orais 

planificadas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.10.1.   Consulta   os   medios   de   información   dixitais   para   seleccionar 

contidos relevantes   e incorporalos ás súas producións (Competencias clave CD, CAA, 

CSEIE).  

LGB1.10.2.  Emprega  as  TIC  para  facer  as  súas  presentacións  máis  claras  e  

atractivas visualmente (Competencias clave CD, CCL, CSC) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.  

Criterios de avaliación  

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese de contido dos textos: subliñados, esquemas, resumos 

(Competencias clave CCL, CAA).  

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización de información: táboas, cadros, 

gráficos ou mapas de conceptos (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB2.1.3. Incorpora palabras do rexistro formal ao seu vocabulario (Competencias clave 

CCL, CAA).  

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita do escrito en función do contexto 

(Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relación sociais: convocatorias, 

actas de reunión, regulamentos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos da vida cotiá e das relación sociais 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografa, distribución de 

espazos, escollas léxicas) coa tipoloxía textual. Convocatorias, actas de reunión, 

regulamentos (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  
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B2.3.  Comprender e interpretar escritos dos medios de comunicación e distinguir entre 

información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, 

crónicas e reportaxes (Competencias claie CCL, CSC).  

LGB2.3.2.  Distingue  entre  os  contidos  informativos  e  as  opinións que  se  expresan  

nos textos xornalísticos (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

LGB2.4. Comprender e interpretar textos propios do ámbito académico, especialmente 

expositivos e explicativos: enciclopedias, webs e outros materiais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.4.1.   Comprende   e   interpreta   textos   do   ámbito   académico,   especialmente 

expositivos   e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas 

(Competencia clave CAA).  

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs 

temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe 

(Competencias clave CCL, CAA, CD).  

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficos 

e mapas de conceptos (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B2.5. Identificar  tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos e 

explicativos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.5.1. Identifica o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de 

textos expositivos e explicativos (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB2.5.2.  Identifica  a  estrutura  comunicativa  das  mensaxes  escritas  e  a  intención  

do emisor (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos das biblioteca e outros, relacionados 

coas TIC para obter, organizar e seleccionar información. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.6.1.  Busca  na  biblioteca  e  en  internet  para  obter,  organizar  e  seleccionar 

información (Competencias clave CCL, CAA, CD). 

Criterios de avaliación  
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B2.7. Manifestar una actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto 

para detectar prexuízos e discriminacións. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.7.1. Expresa acordo ou desacordo con aspectos parciais ou globais dun texto 

(Competencia clave CCL).  

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído, e respecta a fidelidade ao texto (Competencia 

clave CCL).  

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego e emprega a dicción e o ritmo 

axeitado á lectura do texto (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

7B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá e das relación sociais: 

convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións 

sociais, segundo modelos propostos na aula (Competencia clave CCL, CSC, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.10.  Producir,   en  soporte  papel  ou   dixital,  textos   xornalísticos   informativos   e   

de opinión, fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.10.1. Produce, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente 

entrevistas, crónicas, reportaxes (Competencia clave CD). 

Criterios de avaliación  

B2.11.  Producir,  en  soporte  papel  ou  dixital,  textos  expositivos  do  ámbito  

académico: informes, proxectos sobre tarefas académicas das distintas materias 

curriculares. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.11.1.  Produce,  en  soporte  papel  ou  dixital,  textos  expositivos  e  explicativos  

sobre distntas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en 

bibliotecas e outras fontes de información (Competencias clave CCL, CD).  
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LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: citas 

bibliográfcas, índices, paxinación, notas a pé de páxina, capítulos… (Competencias clave 

CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.12. Planificar, producir e revisar textos con adecuación, coherencia e cohesión e con 

respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipolóxicas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos  en función do tipo de texto e a situación 

comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e cohesionados (Competencias 

clave CCL, CAA).  

LGB2.12.2.  Planifica  borradores,  utiliza  esquemas,  árbores  ou  mapas  conceptuais  

para planificar  e organizar os escritos (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos formatos para seleccionar 

contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará aos seus escritos 

(Competencias clave CCL, CAA, CD).  

LGB2.12.4.  Utiliza  o  rexistro  adecuado  en  función  da  situación  comunicativa  e  o  

ámbito de  uso (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para acadar coherencia e cohesión 

(Competencia clave CCL).  

LGB2.12.6. Revisa os textos para resolver dificultades de contido e de forma 

(Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación   e corrixir as 

producións escritas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.13.1. Usa as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a 

corrección dos textos escritos (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B2.14. Utilizar as TIC como medio de comunicación e interrelación social a través da 

escritura. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.14.1. Utiliza as TIC para intercambiar opinión sobre escritos alleos e escribir e dar a 

coñecer os propios en blogs e redes sociais de lectores e escritores (Competencias clave 

CCL, CSC, CCEC, CD). 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Criterios de avaliación  

B3.1. Explicar os valores do léxico temático e a fraseoloxía. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB.3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de 

uso formal da lingua (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as clases de palabras na elaboración de textos 

escritos e orais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun uso correcto das 

clases de palabras (Competencias clave CCL, CCA).  

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das clases de palabras relacionándoas 

coa intención comunicativa e a tipoloxía textual (Competencias clave CCL, CCA). 

Criterios de avaliación  

B.3.3.  Recoñecer explicar  os  precedementos  de  creación  de  palabras  e  as  

posibilidades  de combinación para crear novas palabras. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras (Competencias 

clave CCL, CCA).  

LGB3.3.2. Crea palabras novas utlizando os procedementos de creación (Competencias 

clave CCL, CCA). 

Criterios de avaliación  

B.3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega (Competencias 

clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.5. Usar progresiva e autonomamente  os dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de 

consulta para resolier dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolve 

as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e e progresa na aprendizaxe 
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(competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais 

(Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.7. Usar correctamente a puntuación. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as 

desempeñan. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.8.1. Recoñece e explica  nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferencia 

os elementos que as desempeñan (Competencias clave CCL, CAA) 

Criterios de avaliación  

B3.9. Recoñecer, en textos de diversa natureza, e usar en producións propias os 

diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores e outros mecanismos de cohesión 

(Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias 

segundo estes parámetros. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en 

producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros anteriores 

(Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e escritos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.11.1.  Interpreta  o  sentido  de  textos  orais  e  escritos,  identifica  a  intención 

comunicativa  e recoñece a postura de cada emisor (Competencias clave CLC, CSC). 
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Criterios de avaliación  

B3.12.  Participar  en  proxectos  nos  que  se  utlicen  varias  linguas,  relacionados  cos 

Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.12.1. Participa en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 

Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora positivamente 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe (Competencias clave CCL, CAA, 

CD). 

Criterios de avaliación  

B3.13. Refexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e transformación de textos, enunciados e palabras e utlizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos desenvoltos no curso nunha das linguas, 

para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras 

(Competencias clave CCL, CAA). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

Criterios de avaliación  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal  e de sinal de identidade 

dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural  da humanidade e 

coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta comunidade 

cultural. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.1.1 Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo e explica a súa postura (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos á realidade galega 

(Competencias clave CCL).  

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e explica a súa postura (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística (Competencia 

clave CCL).  

LGB4.1.5.  Coñece  os  territorios  da  comunidade  lusófona  e  a  importancia  desta  na  

vida social  e económica galega (Competencias clave CCL, CSC).  
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LGB4.1.6.  Incorpora  á  súa  práctica  cotiá  recursos  en  rede  en  lingua  portuguesa 

(buscadores  e enciclopedias)(Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, atendendo á presenza da 

lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística  de Galicia (Competencias clave 

CCL, CSC).  

LGB.4.2.2.   Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas 

(Competencias clave CCL, CSC, CD).  

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu discurso (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara ao 

uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no desenvolvemento da 

lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.3.2.  Comprende  o  concepto  de  normalización e  explica  o  proceso  

normalizador do  galego (Competencia clave CCL).  

LGB4.3.3.  Analiza  a  propia  práctica  lingüística  e  valora  a  importancia  de  contribuír 

individual  e socialmente á normalización da lingua galega (Competencias clave CCL, 

CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.4. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 

da lingua desde os seus inicios até 1916. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.4.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 

desde os seus inicios até 1916 (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.4.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da linga galega 

desde os seus inicios até 1916 (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.4.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde os seus inicios até 1916 (Competencias clave CCL, CSC).  
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LGB4.4.4. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios até 1916 

(Competencias clave CCL, CSC, CD). 

Criterios de avaliación  

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.5.1.  Coñece  a  lexislación  estatal  e  a  autonómica  que  regula  a  utlización  do  

galego e  a  súa promoción (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza prexuízos de carácter 

sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa 

contorna(Competencias clave CCL, CSC) 

Criterios de avaliación  

B4.7.  Identificar  e  clasificar  as  variantes  diastráticas  do  galego,  recoñecer  os  trazos  

da variedade estándar da lingua galega, valorala e apreciar a variedade diatópica propia. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variedades diastráticas do galego (Competencia clave 

CCL).  

LGB4.7.2. Recoñece   os   trazos   da   variedade   estándar   e   valóraa   como variante 

unificadora (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.7.3.  Rexeita  os  prexuízos  sobre  as  variedades  dialectais  e  utliza  os  trazos  

da  súa zona (Competencias clave CCL, CSC). 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

Criterios de avaliación  

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega  desde 

as súas orixes na Idade Media até 1916. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde a Idade 

Media até 1916 (Competencias clave CCL).  

LGB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da 

Literatura Galega desde a Idade Media até 1916 e sinala os seus trazos característicos 
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(Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da Literatura 

Galega desde a Idade Media até 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico de cada período. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.2.1. Selecciona textos representativos da Literatura galega desde a Idade Media até 

1916 para a súa lectura (Competencia clave CCL).  

LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega de a 

Idade Media até 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos   e 

relaciónaos co contexto   do período correspondente (Competencia clave CCL).  

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura Galega desde a Idade 

Media até 1916, sinala os seus trazos característicos e relaciónaos co contexto do período 

literario correspondente (Competencias clave CCL).  

LGB5.2.4.   Compara textos literarios dun mesmo período ou de épocas diferentes 

atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos e relaciona 

todo co contexto da época (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler textos narrativos de xeito 

dramático, poéticos, teatrais e ensaísticos da Literatura Galega desde a Idade Media até 

1916. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou textos narrativos de xeito dramático, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega    desde a Idade Media até 

1916 ( CCL).  

LGB5.3.2. Participa con proveito de audicións  de textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da Literatura galega desde a Idade Media até 1916 e 

escribe/debate, argumenta sobre aspectos literarios básicos destes ( CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.4 Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos 

representativos da Literatura Galega desde a Idade Media até 1916. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 

analizan textos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media até 1916 



72 

(Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para 

a realización de traballos e cita axeitada destas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos e cita 

axeitadas destas (Competencia clave CCL).  

LGB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destes (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B5.6. (Re)crear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión 

dos sentimentos e xuízos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.6.1. (Re)crea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula (Competencias clave CCL, CCEC).  

LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os sentimentos e xuízos (Competencias clave CCL, CCEC). 

 

4.3.3. CONTIDOS MÍNIMOS DE 3ºESO. 

Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos orais de diversa tipoloxía. 

Desenvolvemento de habilidades de escoita activa e participativa con actitude de interese, 

cooperación e respecto.  

Valoración de  producións  orais  emitidas cunha  fonética galega.  Uso  correcto  da  nosa 

lingua  nas intervencións orais.  

Construción de discursos adecuados a diferentes rexistros, coherentes e ben 

organizados.  

Produción, coa axuda das TIC, de textos orais de diferente tipoloxía. 

Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos escritos de diferente tipoloxía. 

Lectura fluída, en voz alta, respectando os patróns fonéticos do galego. 

Produción, en calquera formato, de textos escritos de diferente tipoloxía. 

Uso correcto das normas ortográficas e morfolóxicas nos escritos.  

Recoñecemento das clases de palabras, a súa morfoloxía, as funcións sintácticas e as 

unidades que as desempeñan, así como as unidades sintácticas e os seus tipos. 
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Valoración do plurilingüismo e a lusofonía.  

Coñecemento da situación sociolingüística do galego, co desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ao seu proceso normalizador e ás súas variedades diatópicas, diastráticas 

e diafásicas. 

Coñecemento da  historia da situación social da lingua galega desde 1916 á actualidade. 

Coñecemento das características das diferentes etapas da Literatura galega desde 1916 á 

actualidade.  

Selección, lectura  e  comentario  de  textos  representativos  da  Literatura  Galega desde  

1916  á actualidade. 

Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados nas 

aulas. 

 

4.3.4. TEMPORALIZACIÓN DE 3ºESO 

A materia repártese en 12 unidades, de xeito que, como norma xeral, en cada trimestre se 

impartirán 4 (aproximadamente 9 sesións por unidade). Esta división pode sufrir 

modifcacións en función do ritmo de aprendizaxe e das características de cada grupo e 

tamén o/a profesor/a  decidirá a organización da materia de xeito que, sen esquecer os 

contidos e os obxectivos perseguidos, teña unha certa flexibilidade á hora de tratalos. Hai 

que destacar que o apartado ortográfico se terá en conta durante todo o curso, 

valorándose o uso correcto da redacción, ortografía, puntuación, etc, en todos os 

traballos, exercicios e exames realizados polo alumnado. 

 

4.4.  4º ESO 

4.4.1 CONTIDOS DE 4ºESO. RELACIÓN COS OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos dos medios de comunicación audiovisual, 

especialmente argumentativos (obxectivos d, e, h). 

B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios audiovisuais ( d, e, h). 

B1.3. Comprensión e interpretación de textos académicos de tipo expositivo e 

argumentativo (obxectivos d, e, h). 

B1.4. Comprensión e interpretación de textos orais de varios tipos (obxectivos d,  e). 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, con actitude de interese, 

respecto e cooperación (obxectivos a, c, d, h). 

B1.6. Partcipación nas producións orais con fonética e prosodia correctas, con actitude 
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crítica ante prexuízos asociables a ela (obxectivos h, n). 

B1.7. Produción de  textos orais espontáneos axeitados á situación e intención 

comunicativas, con coherencia, cohesión e corrección (obxectivos h, n). 

B1.8. Escoita crítca e reflexiva para identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias 

(obxectivos a, c, d, h). 

B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo de estratexias para producir textos 

orais e falar en público coa axuda das TIC (obxectivos a, b, e, g, h, n). 

B1.10. Recoñecemento dos erros de expresión oral aplicando coñecementos gramaticais 

(obxectivos b, h). 

B1.11. Participación activa e argumentada en debates de actualidade (obx. a, c, d, h). 

B1.12. Partcipación en interaccións orais en diversos rexistros (obxectivos a, d, h, m). 

B1.13. Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe e interacción social 

(obxectivos h, n). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

B2.1. Uso de estratexias para facilitar a lectura comprensiva e crítica de textos ( b, f, h). 

B2.2. Comprensión de textos do ámbito laboral, administrativo e comercial ( d, e, h). 

B2.3. Comprensión de textos do ámbito académico (obxectivos d, e, h). 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos (obxectivos d, e, h). 

B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión (obxectivos d, e, h). 

B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes transmitidas pola publicidade 

(obxectivos d, e, h). 

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos discriminatorios (obx. c, d, h). 

B2.8. Uso autónomo das TIC e as bibliotecas para ampliar información (obx b, e, f, h). 

B2.9.  Uso  de  técnicas  para  producir  textos  escritos  adecuados,  coherentes,  ben 

cohesionados (planificación, organización, redacción e revisión) (obxectivos b, f, h). 

B2.10. Uso das TIC para difundir escritos propios e coñecer outros alleos ( b, e, f, h). 

B2.11.  Produción,  en  calquera  soporte,  de  textos  da  vida  cotiá,  así  como  dos  

ámbitos laboral, administrativo e comercial (obxectivos b, e, h). 

B2.12. Produción, en calquera soporte, de cartas ao director e artigos de opinión 

(obxectivos b, e, h). 

B2.13. Composición, en calquera soporte, de textos argumentativos (obxectivos b, e, h). 

B2.14. Valoración da escritura como instrumento de aprendizaxe, relación social e 

enriquecemento persoal (obxectivos d, h). 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

B3.1. Uso de léxico amplo incorporando vocabulario temático (obxectivos b, e). 

B3.2. Recoñecemento e uso de formas verbais (obxectivos b, e). 

B3.3. Recoñecemento e uso de procedementos de creación de palabras ( b, e, i). 

B3.4. Fonoloxía do galego e posibles interferencias (obxectivos a, d, e). 

B3.5. Uso de dicionarios e outras fontes de consulta en calquera soporte sobre cuestións 

semánticas e normativas (obxectivos b, e, l). 

B3.6. Aplicación das normas ortográficas e morfolóxicas (obxectivos b, e). 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación (obxectivo e). 

B3.8. Tipos de oración segundo a natureza do predicado (obxectivos b, e). 

B3.9. Uso dos conectores textuais máis comúns e dos mecanismos de cohesión textual 

(obxectivos e, h) 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto e construción de textos tendo en conta  a 

disposición dos parágrafos (obxectivo e). 

B3.11. Identificación dos trazos que permiten clasificar os textos, especialmente os 

argumentativos (obxectivos a, b, e). 

B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, tema e tipo de texto ( b, e). 

B3.13. Participación en proxectos plurilingües  relacionados cos elementos transversais e 

nos que se eviten estereotipos (obxectivos b, e, h). 

B3.14. Identifcación e uso progresvio dos coñecementos sobre linguas para desenvolver 

una competencia comunicativa integrada (obxectivos b, e). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

B4.1. Valoración das linguas como medio de relación interpersoal e sinal de identidade 

dun pobo (obxectivos m, n). 

B4.2. O purilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade (obx. m, n). 

B4.3. A lusofonía no século XXI (obxectivos m, n). 

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia e tendencias de evolución (obxectivos m, n). 

B4.5. O proceso de normalización e desenvolvemento de actitudes positivas e consciencia 

das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da nosa 

lingua (obxectivos m, n). 

B4.6. Etapas da historia social do galego de 1916 á actualidade (obxectivos m, n). 

B4.7. Situación das linguas de España (obxectivos m, n). 
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B4.8. Os prexuízos lingüísticos (obxectivos m ,n). 

B4.9. Recoñecemento e valoración das variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas e 

da lingua estándar e uso normalizado da variedade dialectal da zona propia e uso de 

estándar en situacións formais (obxectivos m, n). 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

B5.1. Comprensión dos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 á actualidade 

(obxectivo h). 

B5.2. Selección, lectura e comentario de obras representativas da Literatura Galega de 

1916 á actualidade (obxectivo h). 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos desde 1916 á actualidade (obxectivo h). 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen 

textos literarios da nosa literatura de 1916 á actualidade (obxectivos b, h). 

B5.5. Consulta de formas variadas de información, incluídas as TIC,   para realizar 

traballos e cita axeitada delas (obxectivos e, h). 

B5.6.  Recreación  de  textos  de  intención  literaria  partindo  das  características  dos 

traballados  na aula (obxectivos h, l). 

 

 4.4.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 4ºESO E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Criterios de avaliación  

B1.1. Identificar a intención comunicativa, o tema, a tese e os argumentos de textos dos 

medios de comunicación. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios audiovisuais, identifica 

propósito, a tese e argumentos, determina  o tema e recoñece a intención comunicativa 

(Competencia clave CCL).  

LGB1.1.2.  Distingue  a  estrutura,  o  tema  e  as  ideas  principais  e  secundarias  das  

mensaxes orais (Competencia clave CCL).  

LGB1.1.3.  Analiza  criticamente  textos  procedentes  dos  medios  de  comunicación,  

como noticias e debates (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  
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B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios e diferenciar neles 

información, opinión e persuasión. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais 

(Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais nos planos fónico, 

morfosintáctico e léxico- semántico (Competencias clave CCL, CSEIEE).  

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, especialmente a imaxe e o son en anuncios 

publicitarios ou en calquera outra mensaxe oral (Competencias clave CLL, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B1.3. Comprender e utlizar textos orais expositivos e argumentativos do ámbito 

académico. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.3.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  tese  e  os  argumentos das 

interiencións  orais académicas e elabora un esquema ou resumo (Competencias clave 

CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.4. Comprender e interpretar diferentes tipos de discurso orais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, idea principal e secundarias de calquera 

texto oral, estándar ou dialectal (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B1.5. Coñecer, usar e valorar a claridade expositiva e as normas de cortesía en 

intervencións orais espontáneas ou planificadas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.5.1. Identificación dos recursos que proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso (Competencia clave CCL).  

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas de cortesía na comunicación oral e respecta as 

opinións alleas (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB1.5.3.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos  prosódicos  e  de  linguaxe  corporal,  

así como  o autocontrol das emocións ao falar en público (Competencias clave CCL, CSC, 

CSIEE). 

Criterios de avaliación  

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correctas con actitude crítica ante os 
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prexuízos asociables a ela. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.6.1. Recoñece a pronuncia correcta, identifica erros e produce discursos orais que 

respecten as regras fonéticas e prosódicas do idioma (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita os prexuízos asociables á pronuncia da nosa lingua 

(Competencias clave CAA, CSC).  

LGB1.6.3. Usa, se se posúe, a variedade dialectal propia (Competencias clave CCL, 

CCEC). 

Criterios de avaliación  

B1.7. Producir textos orais axeitados á situación e intención, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.7.1.Produce  textos  orais  adecuados  á  situación  e  intención  comunicativa  con 

coherencia, cohesión e corrección (Competencias clave CLL, CSC).  

LGB1.7.2.  Participa  en  intervencións  orais  respectando  as  regras  morfosintácticas  e 

fonéticas (Competencias clave CLL, CSC).  

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do idioma 

(Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B1.8. Manifesta actitude crítica que permite identificar prexuízos e mensaxes 

discriminatorias. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.8.1.   Ten   postura   crítica   ante   mensaxes   discriminatorias   dos   medios   de 

comunicación (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.8.2. Rexeita usos lingüísticos discriminatios (Competencias clave CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B1.9. Realiza exposicións orais planificadas con axuda das TIC. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa borradores e esquemas 

(Competencias clave CAA, CCL).  

LGB1.9.2.   Presenta os contidos de forma clara, ordenada e gramaticalmente correcta 

(Competencia clave CCL).  

LGB1.9.3. Utliza o rexistro adecuado á intención comunicativa (Competencia clave CCL). 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos, a linguaxe corporal e o 
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autocontrol das emocións ao falar en público (Competencias clave CCL, CSC, CSIEE). 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse, revisa o texto e elabora unha boa 

presentación (Competencias clave CD, CAA, CCL). 

Criterios de avaliación  

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á mellora da expresión oral. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.10.1. Recoñece erros nos discursos propios e alleos para evitalos (Competencias 

clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.11. Participar en debates de actualidade. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 

contribucións dos interlocutores (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB1.11.2.  Aplica  as  normas  de  cortesía  na  comunicación  oral  e  emprega  unha  

linguaxe non discriminatoria (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, social ou da vida cotiá 

en rexistros formal, neutro e informal. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.12.1.  Desenvólvese  con  efcacia  en  situación  variadas  (Competencias clave  

CCL,  CSC, CSIEE, CCEC). 

Criterios de avaliación  

B2.13. Valorar a lingua oral como instrumento útil na aprendizaxe e as relación sociais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.13.1.  Identifica os  valores  da  lingua  oral  como  instrumento  útil  na  aprendizaxe  

e para relacionarse e enriquecer como persoa (Competencias clave CCL, CAA, CSC, 

CSIEE). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Criterios de avaliación  

B2.1. Empregar estratexias para facilitar a lectura comprensiva e crítica. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.1.1. Emprega estratexias para facilitar a análise do contido (Competencias clave 

CCL,CAA).  
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LGB2.1.2.  Aplica  coñecementos  lingüísticos,  dicionarios  e  outras  fontes  de  

documentación para solucionar problemas de comprensión (Competencias clave CCL). 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado das ideas dun texto (Competencias clave 

CCL).  

LGB2.1.4. Entende o significado de palabras cultas e incorpóraas ao seu vocabulario 

(Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos dos ámbitos laboral, administrativo e 

comercial. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos dos 

ámbitos laboral, administrativo e comercial (Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.3. Comprender e interpretar textos do ámbito académico, tanto materiais de consulta 

como libros de texto ou recursos de internet. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.3.1. Comprende textos relacionados co ámbito académico, tanto materiais de 

consulta como libros de texto e recursos de internet (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación   

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos 

(Competencias clave CCL).  

LGB2.4.2.  Elabora  a  súa  propia  interpretación  a  partir  dos  argumentos  expresados  

nun texto (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión (carta ao director, editorial, 

columna e artigo de opinión). 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos artigos xornalísticos de opinión 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB2.5.2.  Valora  a  intención  comunicativa dun  texto  xornalístico  e  distingue  entre 

información, opinión e persuasión (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  
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B2.6. Comprender as mensaxes implícitas e explícitas dos textos publicitarios. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.6.1.  Comprende  e  interpreta  es  mensaxes  explícitas  e  implícitas  dos  textos 

publicitarios (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB2.6.2.  Refexiona  criticamente  sobre  as  mensaxes  persuasivas  dos  medios  de 

comunicación (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou linguaxes 

discriminatorias. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.7.1. Refexiona sobre os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou linguaxes 

discriminatorias (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.8.  Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de 

información impresa ou dixital. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza  información  e  extrae  conclusións  a  partir  da 

consulta  de materiais en distintos soportes (Competencias clave CCL, CD, CSC). 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos das bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos 

adquiridos nos seus escritos (Competencias clave CCL, CD, CAA). 

Criterios de avaliación  

B2.9. Empregar estratexias para producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción 

e revisión). 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso 

(Competencia clave CCL).  

LGB2.9.2.  Utiliza  o  rexistro  adecuado  en  función  da  tipoloxía  textual  e  do  acto 

comunicativo (Competencias clave CCL).  

LGB2.9.3. Utiliza os conectores e elementos de cohesión (Competencias clave CCL). 

LGB2.9.4. Coñece as normas ortográficas e morfolóxicas e sérvese de dicionarios, 

gramáticas, etc., para aplicalas correctamente (Competencias clave CCL, CD).  

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización do texto, a ortografia e a 

gramática, así como a presentación, son correctas (Competencias clave CCL). 
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Criterios de avaliación  

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, difundir os 

textos propios, coñecer outros e intercambiar opinión. 

Estándares de  aprendizaxe  

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección de textos (Competencias clave CCL, CD, CAA). 

LGB2.10.2.  Usa  procesadores  de  textos  para  mellorar  a  presentación  dos  traballos 

académicos (Competencias clave CCL, CD).  

LGB2.10.3. Usa as TIC para divulgar textos propios, alleos e intercambios de opinión 

(Competencias clave CCL, CD, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.11. Producir textos dos ámbitos laboral, administrativo e comercial en distintos 

soportes. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.11.1.  Produce  textos  dos  ámbitos  laboral, administrativo  e  comercial  en  

distintos soportes (Competencias clave CCL, CD, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.12. Producir, en calquera soporte, cartas ao director e artigos de opinión. 

Estándares de aprendizaxe  

B2.12.1. Crea, en calquera soporte,  cartas á dirección ou columnas de opinión 

(Competencias clave CCL, CD, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.13. Producir, en calquera soporte, textos argumentativos,  a partir de informacións 

diversas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.13.1. Elaborar, en calquera soporte, textos argumentativos, a partir de información 

obtida en calquera soporte  (Competencias clave CCL, CD, CSC).  

LGB2.13.2. Crear, en  calquera soporte, un texto argumentativo a partir dun tema dado 

sen documentación preiva (Competencias clave CCL, CD).  

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen parafrasear o 

texto de partida (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.14. Valorar a escritura como instrumento da aprendizaxe, relacións sociais e 

desenvolvemento do individuo. 

Estándares de aprendizaxe  
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LGB2.14.1. Valora a escritura como ferramenta para organizar os pensamentos, 

relacionarse e enriquecerse persoalmente (Competencias clave CCL, CSC, CCEC). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Criterios de avaliación  

B3.1. Recoñecer os valores de léxico preciso e fraseoloxía. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.1.1. Recoñece e usa léxico preciso de diferentes categorías gramaticais 

(Competencias clave CCL, CAA).  

LGB3.1.2. Recoñece e usa fraseoloxía (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.2. Recoñecer e usar as formas verbais e as perífrases. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.2.1. Recoñece e usa as formas verbais e as perífrases (Competencias clave CCL, 

CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.3. Recoñecer e  explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos 

morfemas e identificar a súa procedencia grega ou latina. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.3.1. Recoñece os procedementos de creación de palabras (Competencias clave 

CCL, CAA). 

LGB3.3.2. Crea palabras novas cos procedementos de creación léxica (Competencias 

clave CCL, CAA).  

LGB3.3.3. Recoñece os valores dos prefixos e sufixos e as súas posibilidades para crear 

novas palabras (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, especialmente a 

entoación, as vogais de grao medio e o n velar (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.5. Usar dicionarios e outras fontes de consulta en calquera soporte para resolver 

dúbidas, progresar na aprendizaxe e aumentar vocabulario. 

Estándares de aprendizaxe  
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LGB3.5.1. Usa dicionarios e outras fontes de consulta, en calquera soporte, para resolver 

dúbidas, progresar na aprendizaxe autónoma e ampliar vocabulario (Competencias clave 

CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas nos discursos orais 

e escritos (Competencia clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.7. Usar correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.7.1. Usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica 

(Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións identificando as principais regras de 

combinación impostas polos verbos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e idenitifca a palabra nuclear que os organiza sintáctica 

e semanticamente (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus 

complementos (Competencia clave CCL).  

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega 

(Competencia clave CCL).  

LGB3.8.4. Clasifica as oracións segundo a estrutura do predicado (Competencia clave 

CCL).  

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta (Competencia clave CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.9. Recoñecer e usar os nexos textuais de diverso tipo e os mecanismos gramaticais e 

léxicos de cohesión interna. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.9.1. Recoñece e usa os nexos textuais de diverso tipo e os mecanismos 

gramaticais e léxicos de cohesión interna (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.10. Identifica en textos alleos ou propios a estrutura, construción, parágrafos e 
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progresión temática e elabora textos de acordo con estes parámetros. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto en construcións propias e alleas (Competencias 

clave CCL).  

LGB3.10.2. Xustifica  de xeito argumentado a división en parágrafos en construcións 

propias e alleas (Competencias clave CCL, CAA).  

LGB3.10.3. Elabora textos con estrutura axeitada, divididos en parágarafos e empregando 

mecanismos de progresión temática (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.11. Identificar os trazos que distinguen os xéneros textuais, especialmente os 

argumentativos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.11.1. Identifica os trazos dos diferentes xéneros textuais, especialmente os 

argumentativos para aplicalos nos propios (Competencias clave CCL).  

LGB3.11.2. Recoñece nun texto e emprega nas producións propias os procedementos 

lingüísticos para expresar a subxectividade (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, o tema e o xénero e 

elabora producións propias. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación dos textos e elabora producións en función do 

contexto, o tema e o xénero textual (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B.3.13.  Participar  en  proxectos  nos  que  se  utilicen  varias  linguas  relacionados  cos 

elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.13.1. Participa en proxectos nos que se utilicen varias linguas, relacionados cos 

elementos transversais e eviten estereotipos lingüísticos ou culturais (Competencias clave 

CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B3.14. Refexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas e usa os 

coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.14.1. Utliza os coñecementos lingüísticos para mellorar a comprensión e produción 
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textual en calquera lingua (Competencias clave CCL, CAA). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

Criterios de avaliación  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun 

pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e 

describir o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun 

pobo e argumenta a súa postura (Competencias clave CCL, CCEC).  

LGB4.1.2.  Valora  o  plurilingüismo  inclusivo,  desde  a  lingua  propia  e  argumenta  a  

súa postura (Competencias clave CCL).  

LGB4.1.3. Coñece os territorios lusófonos e describe a súa importancia no século XXI 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos en rede en portugués 

(Competencias clave CCL, CSC, CD). 

Criterios de avaliación  

B4.2. Describir e analizar a presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos 

e tendencias de evolución. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.2.1. Coñece  a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.2.2. Describe a situación sociolingüística actual (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.2.3. Analiza as tendencias de evolución da lingua (Competencias clave CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B4.3.  Identificar  os  elementos  do  proceso  normalizador  e  asumir  a  importancia  da 

contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta a necesidade de 

continuar con este proceso (Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización (Competencias clave CCL, CSC). 

LGB4.3.3. Analiza a súa práctica lingüística e valora a importancia de contribuír á 

normalización da lingua galega (Competencia clave CSC).  

LGB4.3.4.  Coñece  os  principais  axentes  normalizadores  en  Galicia  e  valora  a  súa 
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importancia (Competencias clave CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B4.4. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 

da lingua galega e sinalar as diferentes etapas desde 1916. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.4.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 

desde 1916 e elabora textos expositivos (Competencias clave CCL, CCEC).  

LGB4.4.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916 (Competencias clave CCL, CCEC).  

LGB4.4.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde 1916 (Competencias clave CCL, CCEC).  

LGB4.4.4. Interpreta información dos medios e das TIC relacionados coa historia social da 

lingua galega desde 1916 (Competencias clave CCL, CCEC, CD). 

Criterios de avaliación  

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza 

criticamente textos (literarios, xornalísticos) e documentos audiovisuais que traten a 

situación sociolingüística de España (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.6.1.  Sinala  os  prexuízos  lingüísticos  atribuíbles  a  calquera  lingua,  

especialmente  a galega  e rebáteos con argumentación axeitada (Competencias clave 

CCL, CSC).  

LGB4.6.2.   Analiza a opinión propia sobre as  linguas, detecta os prexuízos e rebáteos de 

xeito argumentado (Competencias clave CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos das variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua e da función da lingua estándar. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos das variedades xeográfcas da lingua 

(Competencias clave CCL, CSC).  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua (Competencias clave 
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CCL). 

LGB4.7.3. Valora a estándar como variedade unificadora (Competencias clave CCL). 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua como símbolo da riqueza lingüística 

e cultural e rexeita prexuízos (Competencias clave CSC).  

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas (Competencias clave CCL, 

CSC). 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

Criterios de avaliación  

B5.1.  Identificar  e  comprender  os  distintos  períodos  e  xeracións  da  Literatura  

Galega  de 1916  á actualidade. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.1.1. Identifica os períodos e xeracións da literatura galega de 1916 á actualidade 

(Competencias clave CCL).  

LGB5.1.2.  Comprende  os  períodos  da  literatura  galega  de  1916  á  actualidade  

sinalando  os seus principais trazos (Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da Literatura 

Galega de 1916 á actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico e 

sociolingüístico de cada período. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.2.1. Selecciona obras representativas da Literatura Galega de 1916 á actualidade 

para a súa lectura (Competencias clave CCL).  

LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega de 

1916 á actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico correspondente 

(Competencias clave CCL).  

LGB5.2.3.  Comenta textos e obras da Literatura Galega  de 1916 á  actualidade  e 

compara textos literarios do mesmo ou diferentes períodos literarios (Competencia clave 

CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler de xeito dramatizado textos 

narrativos, poéticos, ensaísticos e teatrais da Literatura Galega de 1916 á actualidade. 

Estándares de aprendizaxe  
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LGB5.3.1. Le expresiva,  comprensivamente e/ou  de xeito dramatizado textos narrativos, 

líricos, poéticos, teatrais e ensaísticos da Literatura Galega de 1916 á actualidade 

(Competencias clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.4.  Elaborar  traballos  individuais  e/ou  en  grupo  nos  que  se  describan  e  analicen  

textos representativos da Literatura Galega de 1916 á actualidade. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e 

analizan textos representativos da Literatura Galega de 1916 á actualidade (Competencia 

clave CCL). 

Criterios de avaliación  

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita 

axeitada destes (Competencias clave CCL).  

LGB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita 

axeitada   destes (Competencias clave CCL, CD). 

Criterios de avaliación  

B5.6. (Re)crear textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 

aula para desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.6.1. (Re)crea textos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula (Competencias clave CCL, CCEC).  

LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación 

(Competencias clave CCL, CCEC). 

 

4.4.3. CONTIDOS MÍNIMOS DE 4ºESO. 

Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos orais de diversa tipoloxía. 

Desenvolvemento de habilidades de escoita activa e participativa con actitude de interese, 

cooperación e respecto.  

Valoración de  producións  orais  emitidas cunha  fonética galega.  Uso  correcto  da  nosa 

lingua  nas intervencións orais.  

Construción de discursos adecuados a diferentes rexistros, coherentes e ben 
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organizados.  

Produción, coa axuda das TIC, de textos orais de diferente tipoloxía. 

Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos escritos de diferente tipoloxía. 

Lectura fluída, en voz alta, respectando os patróns fonéticos do galego. 

Produción, en calquera formato, de textos escritos de diferente tipoloxía. 

Uso correcto das normas ortográficas e morfolóxicas nos escritos.  

Recoñecemento das clases de palabras, a súa morfoloxía, as funcións sintácticas e as 

unidades que as desempeñan, así como as unidades sintácticas e os seus tipos. 

Valoración do plurilingüismo e a lusofonía.  

Coñecemento da situación sociolingüística do galego, co desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ao seu proceso normalizador e ás súas variedades diatópicas, diastráticas 

e diafásicas. 

Coñecemento da  historia da situación social da lingua galega desde 1916 á actualidade. 

Coñecemento das características das diferentes etapas da Literatura galega desde 1916 á 

actualidade.  

Selección,  lectura  e  comentario  de  textos  representativos  da  Literatura  Galega 

desde  1916  á actualidade. 

 Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados nas 

aulas. 

 

4.4.4. TEMPORALIZACIÓN DE 4ºESO. 

A materia repártese en 12 unidades, de xeito que, como norma xeral, en cada trimestre se 

impartirán 4 (aproximadamente 9 sesións por unidade). Esta división pode sufrir 

modifcacións en función do ritmo de aprendizaxe e das características de cada grupo e 

tamén o/a profesor/a  decidirá a organización da materia de xeito que, sen esquecer os 

contidos e os obxectivos perseguidos, teña unha certa flexibilidade á hora de tratalos. Hai 

que destacar que o apartado ortográfico se terá en conta durante todo o curso, 

valorándose o uso correcto da redacción, ortografía, puntuación, etc, en todos os 

traballos, exercicios e exames realizados polo alumnado.  
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5)  Concreción metodolóxica. 

Na área de Lingua e Literatura o obxecto de estudo é a propia lingua. Isto fai que o 

alumnado parta, por un lado, dunha serie de coñecementos previos adquiridos a través da 

aprendizaxe e, por outro, dos que construíu como usuario. 

A selección e organización dos contidos na etapa persegue que o alumnado progrese e 

se perfeccione de forma sistemática na súa competencia comunicativa e que, de forma 

simultánea, incremente progresivamente os seus coñecementos acerca da lingua, os 

sistemas de comunicación verbal e non verbal e a literatura. 

 

Tendo en conta estes aspectos, os principios metodolóxicos que fundamentan e animan o 

proceso de ensinanza-aprendizaxe na área de Lingua Galega e Literatura son os 

seguintes: 

1. O ensino-aprendizaxe da lingua é comunicación. Se este principio é válido para a 

educación en xeral, é o moito máis nunha área que ten como fin último o 

desenvolvemento da comprensión e a produción de textos. 

2. O ensino da lingua implica a exercitación dos procesos cognitivos complexos: 

comprensión e produción. Ó ser inseparables estes procesos da comunicación oral e 

escrita, a metodoloxía para a área propicia e necesita da realización de actividades moi 

vencelladas ó cognitivo: busca da idea central, xerarquización de ideas, organización 

lóxica do discurso, etc. 

3. O ensino da lingua implica a extensión do concepto de competencia lingüística á 

pragmática. A área debe proporcionar coñecementos e refexión sobre a propia lingua, 

pero tamén a capacidade para intervir no discurso e actuar con coñecemento das 

convencións pragmáticas. 

4. O ensino da lingua debe fomentar a creatividade. Existe unha estreita relación entre o 

cultivo da imaxinación e a creatividade e a aprendizaxe da Lingua e a Literatura. A 

resolución dos problemas que presenta a comunicación esixe estratexias de creatividade. 

Por outro lado, a literatura como expresión artística é un exercicio permanente de 

creatividade e de comprensión dos seus mecanismos. 

5. O ensino da lingua debe adecuarse ó suxeito da aprendizaxe. A metodoloxía debe 

axustarse ó desenvolvemento socio-afectivo, persoal e cognitivo do alumnado. Así, hanse 

de ter en conta os coñecementos e as destrezas que é capaz de adquirir conforme á súa 

idade e á proximidade e interese temático dos contidos co que han de exercitar as 

destrezas comunicativas. 
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6. O ensino da lingua debe fomentar o hábito de ler e o goce como lector. O 

coñecemento, dominio e adquisición da lingua atopa na lectura un dos seus mellores 

instrumentos. Así é necesario animar e predispoñer o alumnado cara á lectura, 

adestrándoo na técnica lectora, e sobre todo transmitíndolle o gusto polo acto de ler. 

Tanto os textos que integran os materiais didácticos como o ensino da literatura deben 

dirixir os seus esforzos a tal fin. 

7. O ensino da lingua require a reflexión sobre a lingua como un instrumento clave para a 

súa aprendizaxe e consolidación,e que permite o coñecemento dunha importante 

disciplina científica. A metodoloxía considera e prioriza esa reflexión. 
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6)  Materiais e recursos didácticos. 

 

O material didáctico fundamental serán os recursos proporcionados por Edixgal  ademais 

do uso deste material, nos distintos niveis educativos completarase a explicación con 

outros materiais didácticos elaborados polo profesorado e textos ou exercicios que axuden 

a reforzar os contidos.  

 

 Empregaranse, sempre que sexa posible, as novas tecnoloxías   a través de gravacións de 

textos, música, vídeos e DVD así como do uso da rede Internet como fornecedora de 

información. Para alén disto, sempre se botará man da prensa diaria á hora de achegar aos 

alumnos a aspectos da actualidade ou relacionados con temas do currículo.  

Á hora de facer traballos ou buscar informacións, animarase aos alumnos a utilizar os 

medios básicos (enciclopedias, libros de texto, medios de prensa, revistas de actualidade, 

etc.) facilitándolles o acceso á Biblioteca do centro, así como ás novas tecnoloxías 

(Internet). 

Finalmente, tamén se fará uso das lecturas marcadas polo departamento para cada nivel. 
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7) Criterios de avaliación, cualificación e promoción. 

A avaliación que propoñemos identifícase coas seguintes características: 

- Deber ser continua. Continua non quere dicir que aprobando a última avaliación quede 

aprobada a materia xa que a cada trimestre lle corresponde unha serie de contidos que o 

alumno ou alumna debe demostrar que asimilou tanto desde o punto de vista teórico 

como práctico. Continua ha de entenderse como parte dun proceso educativo. E, neste 

proceso hai unha etapa inicial na que se detectan as dificultades no momento en que se 

producen, investigar as súas causas e, en consecuencia, adaptar as actividades de 

ensinanza e aprendizaxe. 

- Debe ser integradora. O carácter integrador da avaliación na Educación Secundaria 

Obrigatoria esixe ter en conta as capacidades xerais establecidas nos obxectivos da 

etapa, a través das expresadas nos obxectivos da área. A avaliación da aprendizaxe dos 

alumnos nesta etapa educativa será, pois, continua e integradora. 

- Debe ser formativa, cualitativa e contextualizada. A avaliación estará vinculada ó seu 

medio e a un proceso concreto de ensinanza e aprendizaxe. 

 

7.1. Avaliación inicial  

Na primeira semana de incorporación ás clases en setembro realizaremos unha 

aproximación inicial ao nivel de partida do alumnado, especialmente cando se trate de 

alumnado novo para o profesorado. A finalidade deste control é a obtención dunha  

acreditación dos coñecementos previos das rapazas e rapaces co obxecto de conseguir 

unha aprendizaxe significativa e progresiva no presente curso. 

1  

7.2. Criterios xerais de avaliación na nosa área 

Coñecer a situación da lingua galega comprendendo as circunstancias históricas que 

condicionaron a súa evolución.* 

Coñecer as variedades xeográficas do galego con vistas á aprendizaxe da lingua estándar 

libre de interferencias e prexuízos.* 

Coñecer e reflexionar sobre os elementos formais e os mecanismos da lingua nos seus 

planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico-semántico e textual, e sobre as condicións de 

produción e recepción das mensaxes en contextos sociais de comunicación, co fin de 

desenvolver a capacidade para regular as propias producións lingüísticas.* 

Ler con fluidez, comprensión e actitude crítica, valorando a lectura como fonte de pracer, 

ampliación de experiencias, coñecemento do patrimonio cultural e como estímulo para 
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unha práctica literaria propia. 

Coñecer, analizar e interpretar as linguaxes específicas e as funcións sociais dos medios 

de comunicación, así como o seu poder na orientación da opinión pública e os intereses 

que poden representar. 

Recoñecer os elementos estruturais e expresivos que caracterizan un texto literario, así 

como as principais obras e os autores máis significativos da literatura galega.* 

Ler con fluidez, comprensión e actitude crítica, aprezando a literatura galega como 

patrimonio cultural e como estímulo para unha práctica literaria propia. 

 

7.3. Os procedementos e instrumentos de avaliación. 

Os procedementos que empregaremos para a recollida da información que logo se verá 

reflectida na nota da avaliación, serán os seguintes:  

1. Os cuestionarios (detección de ideas e de coñecementos previos, autoavaliación…). 

2. A observación sistemática do traballo de casa e de aula mediante a recollida nos 

cadernos de aula. 

3. A análise das interaccións do alumnado (actitude, postas en común, aportacións ao 

traballo grupal). 

4. A aplicación de probas específicas, orais ou escritas, individuais e colectivas para a 

avaliación de determinados contidos. 

5. A análise da produción verbal dos alumnos (oral, escrita…) e a valoración das outras 

tarefas correspondentes ao traballo de investigación (resumos, esquemas, comentario de 

texto, lecturas, adecuación e coherencia do traballo, nivel de corrección…).  

 

7.4. Criterios de cualificación e promoción. 

 

1º /2º ESO 

 

Antes de impartir unha nova unidade didáctica e tamén ao comezo do curso farase unha 

avaliación inicial mediante diferentes probas orais e/ou escritas para valorar os 

coñecementos previos que o alumnado ten sobre a materia a tratar, establecer o grao de 

adquisición das competencias básicas e as posibles eivas a solventar. 

En cada trimestre faranse dous exames de dúas unidades cada un. As preguntas 

estarán relacionadas cos contidos traballados e, tendo en conta que a materia é de 

contidos progresivos, incluiranse en cada exame, dunha forma máis ou menos explícita, 
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aspectos xa valorados en probas previas. Nos exames penalizarase con -0,1 cada falta de 

ortografía. Así mesmo, penalizarase tamén con -0,1 cada falta de coherencia, cohesión, 

adecuación e gramaticalidade cometidas (rexistro de lingua inadecuado, mala 

presentación, organización inconexa das respostas, erros de puntuación …). A baixada 

máxima por estas penalizacións será de 2 puntos. A media obtida coas notas destes 

exames, incluídas as penalizacións, constituirá o 80% da nota final da avaliación.  

 

En cada trimestre o alumnado  tamén deberá ler un libro de lectura,  facer un traballo de 

investigación ou outra tarefa proposta polo Departamento do que deberá avaliarse a 

través dunha proba (oral ou escrito) ou dun traballo. Nesta proba valorarase a 

comprensión lectora e a expresión oral ou escrita segundo o caso e tamén se aplicaran as 

penalizacións citadas no apartado anterior. A nota desta proba suporá o 10% da nota 

final da avaliación. 

 

O 10% restante da nota final da avaliación virá dado polo traballo, o comportamento na 

aula e a actitude cara á materia por parte do alumno/-a. Neste apartado valorarase a 

limpeza, orde e posta ao día do caderno de clase (A profesora poderá recoller os 

cadernos tantas veces como o estime oportuno ao longo da avaliación sen ter que, 

previamente, avisar aos alumnos de que o caderno lles será recollido), o feito de traer o 

material pertinente, o traballo diario de facer os exercicios e/ou traballos que se manden, 

tanto na aula como na casa, o uso da  lingua oral na aula e ter un  comportamento 

adecuado co resto de compañeiros e coa profesora. Cada chamada de atención negativa 

ao respecto suporá -0,20 puntos ata chegar ao punto. 

 

Unha vez sumadas as notas ponderadas, o alumno/-a deberá acadar unha nota mínima 

de 5 para aprobar a materia. No caso de que a nota obtida teña decimais esta 

redondearase do seguinte xeito: se os decimais son inferiores ou iguais ao 5 

redondearase cara abaixo e se son superiores a 5 cara arriba.  

Para poder sumar todas estas notas será necesario acadar como mínimo un 3 na media 

dos exames das unidades correspondentes aos contidos. De non ser así, a nota final da 

avaliación será a obtida nesa media sen ter en conta o libro de lectura, o traballo, o 

comportamento e a actitude cara á materia.   

 

A nota final de xuño será o resultado de calcular a media entre as tres avaliacións, 
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sendo necesario chegar como mínimo a un 5 para superar positivamente a materia. O 

alumno/-a que despois de calcular a media das tres avaliacións non acade un mínimo de 

5 deberá facer un exame final en xuño. Neste exame avaliarase de todos os contidos 

vistos ao longo do curso e na súa corrección teranse en conta as mesmas penalizacións: - 

0,1 por cada falta de ortografía, erro de puntuación, falta de coherencia, cohesión, 

adecuación e gramaticalidade cometidas. A baixada máxima por estas penalizacións será 

tamén de 2 puntos. Para superalo será preciso sacar como mínimo un 5, xa descontadas 

as penalizacións. No caso de que a nota obtida teña decimais esta redondearase do 

seguinte xeito: se os decimais son inferiores ou iguais ao 5 redondearase cara abaixo e se 

son superiores a 5 cara arriba.  

 

 Na convocatoria extraordinaria o alumno/-a deberá examinarse de todos os contidos 

vistos durante o curso. Na súa corrección aplicaranse as penalizacións citadas 

anteriormente. A nota mínima para aprobar será un 5, xa descontadas as penalizacións. 

No caso de que a nota obtida teña decimais esta redondearase do seguinte xeito: se os 

decimais son inferiores ou iguais ao 5 redondearase cara abaixo e se son superiores a 5 

cara arriba.  

Finalmente, o feito de sorprender a un alumno copiando por un compañeiro, mediante 

chuleta, usando o libro de texto e/ou por calquera outro medio durante a realización 

dalgunha das probas escritas e/ou orais das que se compón unha avaliación implicará o 

suspenso automático na mesma, sendo a súa nota 0.  En caso de que esta incidencia se 

producise durante a realización do exame final de xuño ou do exame extraordinario de 

setembro aplicarase o mesmo criterio.  

 

No caso de alumnos con materia pendente realizarán as probas ás que se presenten 

durante a mesma sesión, realizando en primeiro lugar a do nivel que tiveron no presente 

curso e a continuación a outra ou outras. 

 

3º /4º ESO 

Antes de impartir unha nova unidade didáctica e tamén ao comezo do curso farase unha 

avaliación inicial mediante diferentes probas orais e/ou escritas para valorar os 

coñecementos previos que o alumnado ten sobre a materia a tratar, establecer o grao de 

adquisición das competencias básicas e as posibles eivas a solventar. 

En cada trimestre faranse dous exames de dúas unidades cada un. As preguntas 
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estarán relacionadas cos contidos traballados e, tendo en conta que a materia é de 

contidos progresivos, incluiranse en cada exame, dunha forma máis ou menos explícita, 

aspectos xa valorados en probas previas. Nos exames penalizarase con -0,1 cada falta de 

ortografía. Así mesmo, penalizarase tamén con -0,1 cada falta de coherencia, cohesión, 

adecuación e gramaticalidade cometidas (rexistro de lingua inadecuado, mala 

presentación, organización inconexa das respostas, erros de puntuación…). A baixada 

máxima por estas penalizacións será de 2 puntos. A media obtida coas notas destes 

exames, incluídas as penalizacións, constituirá o 80% da nota final da avaliación.  

 

En cada trimestre o alumnado  tamén deberá ler un libro de lectura,  facer un traballo de 

investigación ou outra tarefa proposta polo Departamento do que deberá avaliarse a 

través dunha proba (oral ou escrito) ou dun traballo. Nesta proba valorarase a 

comprensión lectora e a expresión oral ou escrita segundo o caso e tamén se aplicaran as 

penalizacións citadas no apartado anterior. A nota desta proba suporá o 10% da nota 

final da avaliación 

 

O 10% restante da nota final da avaliación virá dado polo traballo, o comportamento e a 

actitude cara á materia por parte do alumno/-a. Neste apartado valorarase o feito de traer 

o material pertinente, o traballo diario de facer os exercicios e/ou traballos que se manden, 

tanto na aula como na casa, o uso da  lingua oral na aula e ter un comportamento 

adecuado co resto de compañeiros e coa profesora. Cada chamada de atención negativa 

ao respecto suporá -0,20 puntos ata chegar ao punto. 

 

Unha vez sumadas as notas ponderadas, o alumno/-a deberá acadar unha nota mínima 

de 5 para aprobar a materia. No caso de que a nota obtida teña decimais esta 

redondearase do seguinte xeito: se os decimais son inferiores ou iguais ao 5 

redondearase cara abaixo e se son superiores a 5 cara arriba.  

 

Para poder sumar todas estas notas será necesario acadar como mínimo un 3 na media 

dos exames das unidades correspondentes aos contidos. De non ser así, a nota final da 

avaliación será a obtida nesa media sen ter en conta o libro de lectura, o traballo, o 

comportamento e a actitude cara á materia.   

 

A nota final de xuño será o resultado de calcular a media entre as tres avaliacións, 
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sendo necesario chegar como mínimo a un 5 para superar positivamente a materia. O 

alumno/-a que despois de calcular a media das tres avaliacións non acade un mínimo de 

5 deberá facer un exame final en xuño. Neste exame avaliarase de todos os contidos 

vistos ao longo do curso e na súa corrección teranse en conta as mesmas penalizacións: - 

0,1 por cada falta de ortografía, erro de puntuación, falta de coherencia, cohesión, 

adecuación e gramaticalidade cometidas. A baixada máxima por estas penalizacións será 

tamén de 2 puntos. Para superalo será preciso sacar como mínimo un 5, xa descontadas 

as penalizacións. No caso de que a nota obtida teña decimais esta redondearase do 

seguinte xeito: se os decimais son inferiores ou iguais ao 5 redondearase cara abaixo e se 

son superiores a 5 cara arriba.  

 

Na convocatoria extraordinaria o alumno/-a deberá examinarse de todos os contidos 

vistos durante o curso. Na súa corrección aplicaranse as penalizacións citadas 

anteriormente. A nota mínima para aprobar será un 5, xa descontadas as penalizacións. 

No caso de que a nota obtida teña decimais esta redondearase do seguinte xeito: se os 

decimais son inferiores ou iguais ao 5 redondearase cara abaixo e se son superiores a 5 

cara arriba.  

 

Finalmente, o feito de sorprender a un alumno copiando por un compañeiro, mediante 

chuleta, usando o libro de texto e/ou por calquera outro medio durante a realización 

dalgunha das probas escritas e/ou orais das que se compón unha avaliación implicará o 

suspenso automático na mesma, sendo a súa nota 0.  En caso de que esta incidencia se 

producise durante a realización do exame final de xuño ou do exame extraordinario de 

setembro aplicarase o mesmo criterio.  

 

No caso de alumnos con materia pendente realizarán as probas ás que se presenten 

durante a mesma sesión, realizando en primeiro lugar a do nivel que tiveron no presente 

curso e a continuación a outra ou outras. 

 

 



100 

8) Materias pendentes. 

Canto á recuperación das materias pendentes, será competencia da xefatura de 

departamento a organización das probas ou exames oficiais de avaliación, dúas, unha en 

xaneiro ou febreiro e outra en maio,  para  todos/as  aqueles/as  alumnos/as  coa materia  

pendente.  A/O  xefa/e  de departamento estará en constante coordinación co profesorado 

que teña alumnado pendente. A información, a principio de curso, sobre actividades de 

recuperación, a orientación ao alumnado coa materia pendente, o  deseño das actividades 

de seguimento e a avaliación destas actividades e /ou dos exames oficiais será tarefa do 

profesorado que lles imparte  clase aos/ás alumnos/as implicadas. A data dos dous 

exames  será anunciada con suficiente antelación, tanto oralmente, a través do 

profesorado, como a través dos correspondentes anuncios no taboleiro específico no 

corredor do centro, e no taboleiro das aulas. Unha vez corrixidos os exames polo 

profesorado, estes comunicarán a cualificación do/da alumno/a pendente á/ao xefa/e de 

departamento, quen será a/o encargada/o de comunicarlla ao xefe de estudos ou, no seu 

caso, de comunicala na avaliación de pendentes. 

2  

- Probas escritas: dividiremos os contidos da materia entre a proba parcial de xaneiro ou 

febreiro e a de maio. De aprobaren a 1ª parte, presentaríanse en maio só coa 2ª parte da 

materia. De non seren avaliados positivamente en febreiro, examinaríanse en maio do 

total dos contidos esixidos. 

Na 1ª parte, a de xaneiro ou febreiro, empregando o libro de Anaya, entrarán as unidades 

1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Na 2ª parte, a de maio, de aprobarse a parte anterior, entrarán as unidades restantes, isto 

é, as 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

Así mesmo realizarase unha proba extraordinaria para a superación da materia pendente 

en setembro, o mesmo día en que se realizarán o resto de probas de lingua e literatura 

galegas. 

 

Preparación das probas: co obxecto de preparar estas probas, aplicaranse os contidos 

mínimos  esixibles para cada curso que son recollidos máis adiante. Estes alumnos e 

alumnas recibirán asesoramento e poderán consultar dúbidas tanto por parte do/a 

profesor/a que lles imparte no curso actual a materia e, especialmente, polo/a xefe/a de 

departamento. Farase o seguimento do alumnado  suxerindo tarefas (proporcionaremos 

un caderno de traballo que dividirá os contidos atendendo aos dous parciais arriba 
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indicados) que se irán corrixindo ao longo do curso.  

 En todos os niveis, cómpre obter un mínimo de 5 puntos para aprobar.  

Para a preparación das probas seguiremos os mesmos libros de Anaya que o alumno 

empregou no nivel correspondente. 

 

Os Contidos completos, por curso, serán:  

Contidos completos de 1º ESO: 

 Ortografía: O alfabeto.Os dígrafos. Acentuación. Signos de puntuación. Interrogación 

e exclamación. 

 Gramática: O substantivo. Xénero e número. O adxectivo e graos. Os pronomes 

persoais. Os determinantes. Os demostrativos e posesivos. Os indefinidos. Os numerais. 

Verbos regulares e irregulares. Adverbios. Preposicións e conxuncións. 

 Léxico: O aseo persoal. O corpo humano. A saúde. A roupa. A comparación. 

 Literatura: O conto tradicional. O xénero narrativo. Taller de escritura. A novela. O 

xénero lírico. O cómic. 

Contidos completos de 2º ESO: 

 A comunicación oral e escrita: comprensión e produción de textos. 

 Léxico: a escola, relacións de parentesco, empregos e profesións, as compras, medios 

audiovisuais e medios de comunicación. 

 Ortografía: signos de puntuación e normas de acentuación. 

 Gramática:  

Morfoloxía: o substantivo, o adxectivo, o pronome persoal, os artigos, os numerais,  os 

posesivos,  os demostrativos, os verbos regulares e con variacións, o adverbio, a 

preposición e a conxunción. 

Sintaxe: clases de oracións, o suxeito, o predicado, oracións copulativas e predicativas, o 

Complemento Directo, o Complemento Indirecto e os Complemento Circunstanciais. 

Contidos completos de 3º ESO:  

 O galego, lingua románica. Elementos de substrato e superestrato 

 Léxico:  

a) Vocabulario: toponimia, a aldea e a cidade, xentilicios, o clima, a paisaxe e os animais. 

b) A formación de palabras: Distinguir lexema e afixos ( referenciais e expresivos ) 

c) Identificación de voces patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

 Ortografía: repaso regras de acentuación. 

 Gramática:  
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a) Morfoloxía: repaso de diferentes clases de palabras (2º ESO),  engadimos os principais 

verbos irregulares. 

b)  Sintaxe: Análise sintáctica en forma de árbore de diferentes frases e cláusulas.  

 Literatura:  

a) Características fundamentais da lírica medieval. A cantiga de amigo e a de amor.  

b) Séculos Escuros e Ilustración. 

c) Características fundamentais do Rexurdimento (Rosalía de Castro, Curros e Pondal). 

 

3 Os Contidos da primeira parte, para a proba de xaneiro, son: 

Contidos da primeira parte de 1º ESO para a proba de xaneiro: 

 Ortografía: O alfabeto. Os dígrafos. Acentuación. Signos de puntuación. Punto e 

coma. Dous puntos. 

 Gramática: O substantivo. O xénero e número. O adxectivo. Os pronomes persoais. 

 Léxico: O aseo persoal. O corpo humano. A saúde. 

 Literatura: O conto tradicional. O xénero narrativo. Taller de escritura. 

 

Contidos da primeira parte de 2º ESO para a proba de xaneiro: 

 A comunicación oral e escrita: comprensión e produción de textos. 

 Léxico: a escola, relacións de parentesco e empregos e profesións. 

 Ortografía: signos de puntuación. 

 Gramática:  

 Morfoloxía: o substantivo, o adxectivo, o pronome persoal, os artigos, os numerais,  

os posesivos e os demostrativos. 

 Sintaxe: clases de oracións, o suxeito, o predicado, oracións copulativas e 

predicativas. 

 

Contidos da primeira parte de 3º ESO para a proba de xaneiro: 

 galego, lingua románica. Elementos de substrato e superestrato. 

 Léxico:  

 Vocabulario: toponimia, a aldea e a cidade, xentilicios. 

 A formación de palabras: Distinguir lexema e afixos ( referenciais e expresivos ) 

 Ortografía: repaso regras de acentuación.  

 Gramática - Morfoloxía: repaso de diferentes clases de palabras (2º ESO). 

 Literatura:     Características fundamentais da lírica medieval. A cantiga de amigo e 
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a de amor.  

 

4 Os Contidos da segunda parte, para a proba de maio, son: 

Contidos de 1º ESO para a proba de maio ( no caso de ter aprobada a proba de 

xaneiro). 

 Ortografía: Signos de puntuación: Puntos suspensivos. Interrogación e 

exclamación. O Paréntese. Guión e raia. 

 Gramática: Os determinantes. Os demostrativos e posesivos. Os indefinidos. Os 

numerais. Verbos regulares e irregulares. Adverbios. Preposicións e conxuncións. 

 Léxico: A roupa. A comparación. 

 Literatura: A novela. O xénero lírico. 

 

Contidos de 2º ESO para a proba de maio (no caso de ter aprobada a de xaneiro): 

 A comunicación oral e escrita: comprensión e produción de textos. 

 Léxico: as compras, medios audiovisuais e medios de comunicación. 

 Ortografía: signos de puntuación e normas de acentuación. 

 Gramática:  

 Morfoloxía: os verbos regulares e con variacións, o adverbio, a preposición e a 

conxunción. 

 Sintaxe: oracións copulativas e predicativas, o Complemento Directo, o 

Complemento Indirecto e os Complemento Circunstanciais. 

 

Contidos de 3º ESO para a proba de maio (no caso de ter aprobada a de xaneiro): 

Sintaxe: Analizar en forma de árbore diferentes frases e cláusulas. 

 Léxico:  

a) Vocabulario: o clima, a paisaxe e os animais. 

b) Identificación de voces patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

 Ortografía: repaso regras de acentuación. 

 Gramática:  Morfoloxía: principais verbos irregulares. 

 Literatura: Séculos Escuros e Ilustración. Características fundamentais do 

Rexurdimento (Rosalía de Castro, Curros e Pondal). 

En todos os niveis, cómpre obter un mínimo de 5 puntos para aprobar. 
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9) Medidas de atención á diversidade. 

O feito diferencial, que caracteriza a especie humana, é unha realidade insalvable que 

condiciona todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. En efecto, os alumnos e as 

alumnas son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, coñecementos 

previos, experiencias, etc. Todo iso sitúa os docentes na necesidade de educar en /e para 

a diversidade.  

A expresión “atención á diversidade” non fai referencia a un determinado tipo de alumnos 

e alumnas (alumnos e alumnas problemáticos, alumnos con deficiencias físicas, psíquicas 

ou sensoriais, etc.), senón a tódolos alumnos e alumnas escolarizados en cada grupo-

clase do centro educativo. Isto supón que a resposta á diversidade dos alumnos e das 

alumnas débese garantir desde o mesmo proceso de planificación educativa. De aí que a 

atención á diversidade se articule en tódolos niveis (centro, grupo de alumnos e alumno 

concreto). 

Partindo destes principios, deseñaremos itinerarios de aprendizaxe diversificados que 

atendan ás particularidades de cada alumna ou alumno. Incluiremos actividades de 

reforzo para procurar a aprendizaxe dos diferentes contidos con distinto grao de 

dificultade. Procuraremos atender tanto aos alumnos e alumnas con dificultades diversas 

de aprendizaxe así como a aqueles que amosen inquedanzas ou capacidades superiores. 

Neste sentido tamén se traballará en estreita colaboración cos especialistas 

encargados de apoiar a integración de rapaces de etnia, considerando as especiais 

dificultades que amosan na aprendizaxe específica da materia que nos ocupa. 
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10) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que 

corresponda. 

A) PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Procuraremos a consecución dos seguintes obxectivos no que se refire á educación do 

noso alumnado de ESO: 

-  Respecto das normas de convivencia. 

-  Valoración da importancia da familia e do respecto aos maiores. 

-  Valoración da harmonía familiar e do papel que cadaquén desempeña dentro do grupo. 

-  Respecto pola Natureza e conciencia da necesidade de cuidala e protexela, como un 

ben que herdarán os nosos descendentes. 

-  Rexeitamento da influencia que as modas, a publicidade e os medios de comunicación 

en xeral poidan ter sobre os nosos hábitos alimentarios ou de saúde. 

-  Valoración da nosa tradición. 

-  Valoración da importancia que teñen os medios de comunicación na nosa sociedade, 

como elemento indispensable para coñecer os acontecementos que teñen lugar en 

calquera parte do mundo. 

-  Desenvolvemento dun espírito crítico e reflexivo, capaz de recoñecer a tendencia 

ideolóxica de calquera xornal para xulgar as noticias de maneira relativa. 

-  Valoración da amizade como unha relación interpersoal indispensable para o noso 

desenvolvemento social e persoal. 

-  Recoñecemento da importancia do traballo no desenvolvemento da sociedade. 

-  Valoración do diálogo e dos «bos modos» como únicos medios aceptables para intentar 

acadar os nosos obxectivos. 

-  Interese por coñecer os medios que a lei pon á nosa disposición para solucionar 

conflitos de maneira civilizada. 

-  Valoración da igualdade e da dignidade das persoas. 

-  Fomento da autoestima. 

-  Valoración do esforzo como único medio seguro para acadar boas cualificacións no eido 

académico e, en xeral, para alcanzar os obxectivos propostos na vida.  

-  Interese por participar activamente nas actividades orais e grupais. 

-  Interese por coñecer e manexar correctamente as novas tecnoloxías como instrumento 

de consulta e de coñecemento. 

-  Valoración da importancia de navegar pola Rede con control e precaución. 

-  Recoñecemento da importancia do deporte como medio para un desenvolvemento físico 
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e mental san. 

-  Recoñecemento da importancia de alimentarse adecuadamente para un normal 

crecemento e desenvolvemento persoal. 

-  Actitude positiva e aberta fronte a temas de carácter social, como a inmigración. 

-  Actitude crítica ante calquera manifestación discriminatoria con respecto á muller. 

-  Valoración da lingua galega como propia de Galicia.  

-  Respecto polas leis que regulan as linguas. 

-  Aprecio polo patrimonio literario propio como expresión lingüística de identidade 

colectiva e de cultura privilexiada. 

-  Conciencia da importancia que ten a normalización dunha lingua, isto é, o seu uso en 

calquera contexto, para a súa supervivencia e difusión. 

-  Valoración da riqueza que significa o bilingüismo, así como da importancia de usar con 

corrección e sen interferencias as dúas linguas oficiais da nosa comunidade.  

- Respecto pola diversidade lingüística e rexeitamento dos prexuízos. 

-  Aprecio polo patrimonio literario propio como expresión lingüística da identidade 

histórica e colectiva. 

-  Valoración da importancia de utilizar o galego en todos os ámbitos para contribuír, deste 

xeito, á súa normalización. 

-  Valoración da lectura como unha actividade persoal que contribúe de maneira 

extraordinaria ao noso enriquecemento como persoas. 

- Valoración e respecto das diferentes formas de comunicarse 

-  Valoración dos textos creativos propios e respecto polas creacións alleas. 

-  Preocupación e autoesixencia por escribir de forma clara, limpa e ordenada. 

-  Coidado na planificación e execución dos propios textos, revisión e autocorrección. 

-  Valoración da importancia do patrimonio oral. 

-  Interese por algúns autores da nosa literatura. 

-  Interese por coñecer a xeografía da nosa comunidade e a toponimia correspondente. 

-  Valoración de diversas manifestacións literarias como fonte de pracer e divertimento. 

-  Sensibilidade cara á poesía como un tipo especial de comunicación. 

-  Interese por dominar a técnica do comentario como medio de comprensión do contido e 

da forma dun texto literario ou non literario. 

-  Valoración das posibilidades comunicativas da linguaxe cinematográfica. 

-  Valoración das posibilidades comunicativas da linguaxe radiofónica e televisiva. 

-  Valoración dos recursos que ofrecen as novas tecnoloxías para crear e difundir textos 
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propios e para conservar o noso patrimonio literario. 

 

B) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

 

A materia de Lingua e Literatura Galega, polas súas características intrínsecas, está vinculada 

permanentemente á lectura. A formación da lectura comprensiva esixe un traballo progresivo e 

continuado. Os obxectivos xerais que pretendemos acadar son: 

 Consolidar os hábitos de lectura de cada alumno. 

 Potenciar a súa comprensión lectora. 

 Ver a literatura como unha fonte de pracer. 

 

Encadradas dentro do proxecto lector do centro, o departamento de lingua e literatura 

galegas promoverá unha serie de actuacións, como vén sendo habitual, encamiñadas a 

potenciar o interese pola lectura e pola creación literaria entre o noso alumnado. 

Neste sentido, colaboramos estreitamente durante o curso coas profesoras encargadas 

da Biblioteca, para favorecer todo o labor promovido desde ese ámbito, que tan 

claramente se vincula coa nosa materia en particular.  

Facilitaremos a creación dos alumnos e alumnas involucrándoos na elaboración da revista 

do centro, informándoos de concursos, certames, etc. que poidan motivalos e 

interesarlles. 

 

Materiais empregados 

Partiremos fundamentalmente dos libros de texto e do material diverso que facilitaremos 

aos rapaces e rapazas . (fundamentalmente os libros, pero tamén as revistas, os CDs, os 

DVDs,…). . 

Tamén procuraremos a familiarización cos medios informáticos e audiovisuais á nosa 

disposición no centro , achegando ao noso alumnado ao manexo destes instrumentos nas 

súas creacións ou na procura da información que poidan precisar a través de ferramentas 

como INTERNET.  

 

Metodoloxía  e temporalización 

 

En 1º da ESO dedicaremos unha sesión semanal á lectura dun texto (relato curto, fragmento ou 

un libro á nosa disposición. O protocolo Covid-19 fai que teñamos que contar con textos dixitais 
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ou relatos curtos para un mellor manexo. Unha tipoloxía variada de textos serán levados á aula: 

texto xornalístico, literario, argumentativo, expositivo ou publicitario e dos medios de 

comunicación. Autores e obras tanto de autores galegos como da literatura universal serán 

lidos nas aulas de 1ºESO. En 2º ESO, dado o menor número de sesións, a lectura faise máis 

breve. 

 

Cada trimestre lerase faranse diferentes lecturas, comprobando a súa comprensión e 

analizando os seus elementos narrativos, ou consultaranse diversas fontes textuais para 

realizar un traballo de pesquisa ou farase unha proba de exposición oral. Estas opcións 

quedarán a criterio do profesor ou profesora. 

 

Completaranse os traballos de lectura comprensiva e de comentario co achegamento aos 

textos incluídos en cada unidade do libro de texto. Pouco a pouco irase aproximando ao  

alumnado aos textos literarios dos diferentes xéneros, así como ás figuras máis 

sobranceiras da historia da nosa literatura. 

 

O alumnado realizará polo menos unha proba de exame escrito ou oral ademais dos 

traballos que o profesor determine tendo en conta o nivel inicial e o nivel de progresión na 

materia para acadar os obxectivos mencionados. 

 

En 2º ,3º e 4º de ESO, distribuiranse as tres sesións para traballar contidos do currículo e 

deixaranse algunhas sesións ao longo do trimestre para parte da elaboración de traballos 

e avaliación dos mesmos. Cada trimestre lerase un libro ou faranse diferentes lecturas, 

comprobando a súa comprensión e analizando os seus elementos narrativos, ou 

consultaranse diversas fontes textuais para realizar un traballo de pesquisa ou farase 

unha proba de exposición oral. Estas opcións quedarán a criterio do profesor ou 

profesora. 

As lecturas tanto as literarias como as discursivas seleccionaranse en función do nivel, 

gusto, interese e utilidade coa finalidade de acadar progresivamente a comprensión de 

lecturas dunha maior complexidade.  

  

En todos os niveis, dedicaremos sesións ao coñecemento e uso das Bibliotecas virtuais  

Utilizaremos estes espazos e ferramentas para a visualización e audición de materiais 

relacionados coas lecturas que se vaian tratando nos diferentes niveis, fomentaremos a 
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creación literaria, o manexo da información para a elaboración de traballos relacionados 

cos contidos da materia en cada curso procurando tanto o traballo individual como en 

pequeno ou gran grupo. 

 

C) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

A utilización dos recursos informáticos e audiovisuais vén sendo incrementada nos últimos 

anos na nosa tarefa diaria e tamén nas nosas clases, complementando o uso dos 

recursos máis tradicionais –non menos importantes - a  saber: o encerado clásico, os 

paneis e mapas, os libros, cadernos, etc. 

Resulta especialmente interesante a inclusión dos novos medios cada vez máis 

accesibles, coa intención de potenciar o interese e motivación do noso alumnado e tamén 

co obxectivo de formalos cara ao mundo laboral actual. 

 

5 Recursos informáticos 

Procuraremos acceder a este tipo de recursos cunha periodicidade practicamente 

semanal en todos os cursos e niveis (especialmente en 3º e 4º de ESO). 

Utilizaremos fundamentalmente ferramentas de software de uso común como 

procesadores de texto e buscadores de información fundamentalmente. Tamén os 

achegaremos ás presentacións dixitais (con PowerPoint ou LibreOffice) ou material 

interactivo para o encerado dixital (Smart Board). Utilizaremos material de elaboración 

propia, buscado na rede, ou elaborado polos propios alumnos e alumnas. 

Tamén empregaremos algúns recursos de Internet como material interactivo (por exemplo 

o que recomenda no portal educativo a propia Xunta) ou os servidores de correo 

electrónico. 

Promocionaremos a utilización do espazo web do Feal, especialmente buscando a 

familiarización cos foros de lectura, ou co manexo dos catálogos das bibliotecas. . 

Fomentaremos e axudaremos ao alumnado dos diferentes niveis da ESO na elaboración  

e tratamento do material que se incluirá no número correspondente da revista A Tribo. 

 

6 Recursos audiovisuais 

 

Incluiremos tamén nas nosas clases nos diferentes niveis, a utilización de diversos 

recursos audiovisuais que complementen o traballo na aula . Fundamentalmente 

buscaremos completar os contidos literarios con materiais do centro ou do departamento 
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(CDs  e DVDs fundamentalmente), con filmes, documentais ou músicas que teñan 

relación cos contidos abordados durante o curso.  

 A frecuencia no seu uso pode ser moi variable, pero podemos facer un uso 

aproximadamente quincenal deste tipo de recursos con cada grupo. 

 

D) ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Procuraremos traballar nas nosas clases tendo sempre presente o plan de convivencia do 

centro. Neste sentido proxectamos a consecución dos seguintes obxectivos: 

- Favorecer unha atmosfera propicia para a colaboración e a confianza tanto entre o 

alumnado como con respecto ao profesorado e resto de membros da comunidade 

educativa. 

- Motivar o interese de alumnos e alumnas, potenciando o coñecemento e valoración das 

propias aptitudes e capacidades e das dos demais. 

- Promover un clima de respecto polas diferenzas e particularidades de todos. Impulsar a 

valoración positiva desas propiedades: culturas, linguas, relixións... como elementos que 

debemos integrar enriquecéndonos como persoas. 

- Fomentar a superación de condutas discriminatorias de tipo sexista ou racista entre o 

noso alumnado. 

- Insistir na percepción dos beneficios para toda a comunidade educativa do respecto ás 

normas de convivencia establecidas. 

- Procurar a detección preventiva de posibles situacións de acoso escolar e doutro tipo de 

conflitos entre o alumnado. Propiciar a confianza necesaria entre profesores e alumnos 

para establecer unha relación fluída que facilite o noso papel como mediadores en caso 

de conflito. 

- Incidir entre o noso alumnado na valoración de condutas positivas fundamentadas en 

valores humanos como a amizade e a empatía co grupo co que se comparten vivencias 

na escola.     
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11) Actividades complementarias e extraescolares 

Este curso, académico debido á situación de pandemia que nos toca vivir, o 

Departamento de Lingua e Literatura Galega  non vai propor ningunha actividade 

extraescolar. Se a situación  mellora ao longo do curso valorarase  retomar algunha das 

actividades  previstas para este curso. 
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12) Procedemento para avaliar a programación. 

O presente documento debe ser revisado puntualmente ao comezo de cada curso. 

Teranse especialmente en conta as conclusións contidas na memoria feita ao final do 

curso: 

Débense observar todos os aspectos da ensinanza e procurar a mellora e adecuación da 

metodoloxía, contidos e prácticas docentes ás circunstancias que vaian cambiando. 

Para levar isto a cabo, anotaranse conclusións sobre o desenvolvemento na aula de cada 

actividade. Así mesmo, farase un estudo dos resultados en relación ao diferente deseño 

das unidades didácticas e a interacción con cada alumno.  

Fixaremos a atención en: 

- Interese e motivación dos alumnos. 

- Adecuación e aproveitamento de recursos empregados, materiais, organización.. 

- Funcionamento das clases segundo a disposición en grupos, traballo en parellas, 

individual… 

- Ambiente creado, clima de convivencia e implicación dos alumnos nas diferentes 

actividades. 

- Adecuación de traballos e actividades ao grao de dificultade e nivel considerados. 

- Consideración da secuenciación utilizada e do grao de adecuación ao proceso de 

aprendizaxe. 

Procuraremos considerar todos estes aspectos nos diferentes grupos e niveis, intentando 

facer unha análise á vez individualizada, de maneira que posibilite a rectificación de 

estratexias e a corrección  do desenvolvemento da nosa práctica docente. 

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACÓN  

Para avaliar a propia programación teremos en conta os obxectivos, contidos, 

metodoloxía, procedementos, temporalización. 

OBXECTIVOS OBSERVACIÓNS 

Cumpríronse os obxectivos?  

Convén eliminar algún?  

Débese engadir algún?  

Cales precisan ser modificados?  

Cales lles resultan difíciles e por que?  

Cales lles resultan mis fáciles e por que?  
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CONTIDOS OBSERVACIÓNS 

Asimilaron todos os contidos propostos?  

Cales lles resultaron difíciles e por que?  

Cales lles resultaron máis fáciles e por que?  

É correcto o reparto do tempo para cada contido?  

 

METODOLOXÍA  OBSERVACIÓNS 

É correcta a forma de explicar os contidos?  

É correcta a forma de educar en valores, actitudes 
e normas? 

 

é necesario revisar as actividades de ensino-
aprendizaxe? 

 

 

EMPREGO DE PROCEDEMENTOS OBSERVACIÓNS 

Son suficientes os procedementos empregados?  

Que novos procedementos son necesarios?  

Con que procedementos aprenden mellor os 
alumnos? 

 

Empregáronse todos os procedementos 

dispoñibles? 

 

 

TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIÓN 

É adecuado o tempo para desenvolver a U. D?  
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ANEXO 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN A SITUACIÓNS DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior  

 

Analizados os informes individualizados informes AL035 elaborados ao final do curso 

2020/21 e feita a avaliación inicial, comprobarase se o alumnado ten adquiridas as 

aprendizaxes imprescindibles establecidas para esta materia do curso 2021/22 

 

1º da ESO 

A aprendizaxe na área de lingua galega e literatura caracterízase nesta etapa polo seu 

carácter progresivo na adquisición de competencias e destrezas básicas polo que cada 

curso supón un afondamento do anterior. Non obstante, en función da información 

recibida do/s equipo/s docente/s de primaria e dos datos obtidos da avaliación inicial,  

identificaranse (no caso de existiren) aqueles aspectos esenciais do currículo non 

adquiridos polo conxunto ou por un amplo sector do alumnado . Todos eles serán  

tratados ao longo dos tres trimestres. 

 

2º da ESO 

A aprendizaxe na área de lingua galega e literatura caracterízase nesta etapa polo seu 

carácter progresivo na adquisición de competencias e destrezas básicas polo que cada 

curso supón un afondamento do anterior. Non obstante en función dos datos obtidos da 

avaliación inicial e dos informes individualizados elaborados o curso 2020-2021 en 1º 

ESO,  identificaranse (no caso de existiren) aqueles aspectos esenciais do currículo non 

adquiridos polo conxunto ou por un amplo sector do alumnado. O equipo docente 

considera que a impartición e repaso destas aprendizaxes imprescindibles  2º ESO  

poderán  distribuírse e organizarse ao longo dos tres trimestres. 

 

3º da ESO 

A aprendizaxe na área de lingua galega e literatura caracterízase nesta etapa polo seu 

carácter progresivo na adquisición de competencias e destrezas básicas polo que cada 

curso supón un afondamento do anterior. Non obstante en función dos datos obtidos da 

avaliación inicial e dos informes individualizados elaborados o curso 2020-2021 en 2º 
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ESO,  identificaranse (no caso de existiren) aqueles aspectos esenciais do currículo non 

adquiridos polo conxunto ou por un amplo sector do alumnado. O equipo docente 

considera que a impartición e repaso destas aprendizaxes imprescindibles  3º ESO  

poderán  distribuírse e organizarse ao longo dos tres trimestres. 

 

4º da ESO 

A aprendizaxe na área de lingua galega e literatura caracterízase nesta etapa polo seu 

carácter progresivo na adquisición de competencias e destrezas básicas polo que cada 

curso supón un afondamento do anterior. Non obstante, segundo os informes do curso 

2020-2021, en 3º da ESO, identificaranse (no caso de existiren) aqueles aspectos 

esenciais do currículo non adquiridos polo conxunto ou por un amplo sector do alumnado. 

O equipo docente considera que a impartición e repaso destas aprendizaxes 

imprescindibles  4º ESO  poderán  distribuírse e organizarse ao longo dos tres trimestres. 

 

 

a. Plans de reforzo e recuperación para a recuperación das aprendizaxes 

imprescindibles  

 

Estes plans de reforzo e recuperación responden ás necesidades individuais do alumnado 

derivadas dos resultados da avaliación inicial  tendentes  a que o alumno/a recupere as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2020/21 e que están recollidas no 

apartado anterior. 

 

A metodoloxía empregada basearase en tarefas globalizadas que requiran da posta en 

práctica de todas as competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das 

TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe,  o 

pensamento crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, entre 

outras. 

 

2. Transición ao ensino non presencial, se fose necesario: actividade lectiva 

semipresencial e/ou non presencial  

 

Definimos situacións de ensino non presencial exclusivamente aquelas na que as 

autoridades educativas deciden por motivos sanitarios a suspensión das clases 
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presenciais e a súa substitución polo ensino telemático. Contémplanse dous posibles 

escenarios: actividade lectiva semipresencial e actividade lectiva non presencial. 

 

a. Metodoloxía didáctica 

 

Durante os primeiros días de clase, en setembro, promoveranse accións formativas para 

a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu desenvolvemento na 

modalidade de ensino semipresencial ou a distancia. Garantirase que o alumnado coñeza 

o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que 

realizar o ensino a distancia. 

 

No caso de ter que realizar unha actividade lectiva semipresencial ou a distancia, 

impulsaranse metodoloxías activas axustadas ás necesidades concretas do alumnado e 

grupo que fomenten no alumnado unha actitude curiosa, crítica e investigadora . O uso de 

recursos tecnolóxicos serán a base para continuar co proceso formativo, desenvolvendo 

no alumnado actuacións que contribúan a que adquira as competencias clave e os 

obxectivos de curso fixados para esta materia. 

 

Durante este período de ensino semipresencial ou a distancia realizaranse actividades de 

recuperación, repaso e reforzo de aqueles estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles impartidas  mentres houbo actividade lectiva presencial e, de ser posible, 

traballaranse aqueles aprendizaxes imprescindibles da materia e curso actual que non 

puideron ser impartidos de forma presencial. 

 

b. Procedementos e instrumentos de avaliación na actividade lectiva 

semipresencial e/ou non presencial 

 

 

a) -Actividade lectiva semipresencial 

 

Se as autoridades educativas deciden a suspensión da actividade presencial por un 

período de tempo limitado que finalice coa volta ás clases, non se alterarán 

substancialmente os contidos curriculares, priorizando en calquera caso aquelas 
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aprendizaxes consideradas como esenciais se o tempo da suspensión impide o 

desenvolvemento completo da programación didáctica.  

 

Utilizaranse como canles prioritarias de comunicación co alumnado e coas familias a aula 

virtual do centro, o espazo Abalar, ademais de calquera outra vía telemática que o 

profesorado estime oportuna e eficaz para paliar os efectos da perda do contacto 

presencial e que o alumnado poida proseguir coa súa formación a distancia (plataformas 

de contidos educativos, videoconferencias, etc.).  

 

Nos primeiros días de inicio da actividade lectiva presencial, incluiranse algunhas 

actividade na aula virtual para que o alumnado se familiarice con ela. Desta maneira 

asegurámonos de que se for necesaria unha transición ao ensino non presencial, o 

alumnado coñeza perfectamente as vías de comunicación e o funcionamento da aula. 

 

Os criterios de cualificación e os instrumentos de avaliación manteríanse, reservando 

o período de ensino telemático exclusivamente para explicación de contidos, envío e 

corrección de tarefas e/ou traballos (avaliables ao mesmo nivel que os realizados 

presencialmente) que cada profesor estipule. Para a realización das probas, 

agardarase á reincorporación ao ensino presencial. 

 

b)- Actividade lectiva non presencial ( confinamento) 

. 

No caso de suspensión da actividade presencial decidida polas autoridades educativas 

por un tempo prolongado ou que sen selo, imposibilite a realización presencial das probas 

correspondentes ás avaliacións terceira e final, seguirase a mesma liña de actuación 

descrita para o escenario I. 

Non obstante, a fin de outorgar en cada curso unhas cualificacións da materia coa maior 

obxectividade posible, o profesorado si poderá deseñar probas telemáticas ou substituílas 

por tarefas e/ou traballos en función de cada curso e da situación de excepcionalidade 

vixente. 

Estas probas e/ ou tarefas desenvolveranse no formato establecido polo profesorado e o 

alumnado será informado previamente das características do mesmo. 

 

A constatación de que algún alumno/a presenta actividades das que non é autor/a 
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implicará automaticamente unha valoración de 0 en ditas actividades. Do mesmo modo, 

cando o profesorado considere que as probas ou os traballos que se fagan de xeito non 

presencial precisen dunha verificación de autoría, poderáselle requirir  a realización dunha 

defensa oral que demostre a asimilación dos contidos. 

 

Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación para a ESO. 

 

O alumnado será avaliado nesta fase mediante a elaboración de traballos, escritos ou 

orais,  probas ou cuestionarios  e  resolución de tarefas indicadas polo profesorado.  

O profesorado recollerá de forma sistemática a información dos traballos entregados polo 

alumnado e revisará se a entrega está dentro do prazo establecido e a calidade  do 

mesmo. 

 

Nota de avaliación 

Tomarase como primeira referencia a media das cualificacións que cada alumna ou 

alumno obtivese antes da suspensión das clases presenciais.  

 

Na nota  o peso dos distintos instrumentos é o seguinte: 

a) Se a materia impartida e examinada de forma presencial e superior ou igual ao 

50%: 

Probas presenciais: 70% 

Tarefas, taballos, probas telémáticas… : 30% 

 

b) Se a materia impartida e examinada de forma presencial e superior ou igual ao 

50%: 

Probas presenciais: 60% 

Tarefas, taballos, probas telémáticas… : 40% 

 

Nota final 

En caso de non obter cualificación positiva na área, o alumnado poderá solicitar a 

realización dunha proba extraordinaria de recuperación que desenvolverá segundo o 

formato e os criterios establecidos polo profesor ou profesora correspondente. 
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Criterios cualificación da materia na convocatoria extraordinaria 

A proba contará un 100%  polo que será necesario obter no exame unha cualificación 

igual ou superior a 5. 

No caso de ter constancia de que un alumno copiou nun exame a cualificación será de 0. 

 

 

c- Medidas de atención ao alumnado con dificultades dixitais 

 

Un dos principios de calquera lei educativa é a compensación das desigualdades.  

Desde a administración e centros educativos débense establecer uns criterios  e facilitar 

ao alumnado que o necesite, os recursos que lle permitan reducir esas desigualdades 

para contar cos medios dixitais, de conexión necesarios,... para poder optar a un ensino 

de calidade e en condicións de igualdade. 

 

Todo o alumnado recibirá unha formación inicial para coñecer as ferramentas que nos 

proporciona Edixgal. Aqueles alumnos/as con que non dispoñan de equipos dixitais 

(ordenadores, conexión a internet,...) facilitaráselles en sistema de préstamo, desde os 

centros educativos, os recursos necesarios para garantir un acceso en condicións a un 

ensino non presencial. 

 

Se non fose posible  por falta de medios das familias (equipos ou conexións), procurarase 

calquera outro medio de comunicación (teléfono, correo postal, etc.) para facerlles chegar 

os materiais didácticos en soporte papel utilizando de xeito preferente o propio centro 

como punto de recollida e entrega de tarefas en horario previamente acordado. 
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13) Conformidade dos membros do departamento.  

 

Para que conste a aprobación desta Programación Didáctica, asínana os membros do 

Departamento de Lingua e Literatura Galega en Narón, a 14 de outubro de 2020. 

 

Asdo:  Rosalía Ferreiro García 

 
 
 
 
 
 
Asdo: .  Julián Otero Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo: Concepción Parada González  (Xefa de Departamento) 
 
 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 

FRANCÉS 
 

 
CURSO 2021-22 

 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

INDICE DE CONTIDOS: 

 
1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN…………………………….páx.4 

 
2.- AS COMPETENCIAS CLAVE DA LOMCE  NA ÁREA DE LINGUAS 
ESTRANXEIRAS PARA A MATERIA DE FRANCÉS…………………….páx.5 
       
3.- OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA......................................................páx.7 
 
4.- 1º DE E.S.O:……………………………………………………………......páx.8 
     - Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
       avaliables. 
     - Contidos mínimos. 
     - Materiais curriculares. 
     - Temporalización dos contidos. 
 
5.- 2º DE E.S.O:.......................................................................................páx.21    
     - Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  
        avaliables. 
     - Contidos mínimos. 
     - Materiais curriculares. 
     - Temporalización dos contidos. 
 
6.- 3º DE E.S.O:……………………………………………………………....páx.32 
     - Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  
        avaliables. 
     - Contidos mínimos. 
     - Materiais curriculares. 
     - Temporalización dos contidos. 
 
7.- 4º DE E.S.O:……………………………………………………………….páx.45 
     - Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
        avaliables. 
     - Contidos mínimos. 
     - Materiais curriculares. 
     - Temporalización dos contidos. 
 
8.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA…………………………………………..páx.58 
 
9- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.............páx.60 
 
10.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN………………………………….... páx.62 
 
11- PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MAT. PENDENTES 
DOS CURSOS ANTERIORES……………………………………………. . páx.64 
 
12- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE................................... páx.65 



3 
 

 
13.- PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES……………….páx.65 
 
14.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR…….....páx.66 
 
15.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC................................páx.67 
 
16.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA…....páx.68 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES......páx.68 

18.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN……...páx.69 

 

19.- METODOLOXÍA E CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE 

SEMIPRESENCIALIDADE OU NON PRESENCIALIDADE.....................páx. 70 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
    Nun contexto de globalización e de revolución dos medios de comunicación, 
o dominio de varias linguas estranxeiras converteuse nun parámetro 
indispensable para a inserción de futuros adultos no mundo profesional. Alén 
desta aposta, a aprendizaxe das linguas estranxeiras contribúe directamente ao 
espertar dos cidadáns ás realidades culturais e, de feito, á interculturalidade: 
mellor preparados para comprenderen a diversidade, son entón máis aptos para 
aceptar as diferenzas e para intercambiar de xeito harmonioso. 
 
     Na presente programación preténdense seguir os enfoques metodolóxicos 
máis actuais, situando á persoa que aprende no centro da súa aprendizaxe 
utilizando recursos pedagóxicos actuais, ricos e variados, así como adaptables 
aos diferentes contextos de ensino. 
 
    A progresión, establecida segundo unha aprendizaxe natural da lingua, 
toma particularmente en conta os ritmos escolares e responde de xeito 
pragmático ás necesidades da fala e aos intereses dos adolescentes. 
 
      O noso alumnado de francés no CPI O Feal é un alumnado dun nivel social 
medio-baixo procedente maiormente da zona rural. 
     Esta circunstancia ten como consecuencia o feito de que non todos dispoñen 
de  conexión a Internet na casa, o que condiciona en parte o modo de traballar 
no aula e tamén a utilización das novas tecnoloxías pola súa parte nos traballos 
e na realización de tarefas, que deben ser, por este motivo, realizados, na súa 
maioría, dentro do horario escolar. 
     Así pois, aínda que uníndonos ás tendencias máis recentes no ensino de 
idiomas, potenciamos o uso das TIC na clase de lingua, orientándonos aos 
formatos dixitais, utilizando os diferentes compoñentes no encerado dixital ou co 
vídeo proxector, algúns dos contidos traballados, consultables en liña de internet, 
non poden ser aproveitados ao cen por cen pola totalidade do alumnado. 
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2. AS COMPETENCIAS BÁSICAS DA LOMCE NA ÁREA DE 
LINGUAS ESTRANXEIRAS PARA A MATERIA DE FRANCÉS 
 
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS DA ETAPA 
 
  A  materia de francés como segunda lingua estranxeira contribúe á adquisición 
da Competencia en comunicación lingüística de xeito directo, completando, 
enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos a citada 
capacidade comunicativa do alumno. A súa aprendizaxe, baseada nas 
habilidades comunicativas, contribúe ao desenvolvemento de devandita 
competencia no mesmo sentido en que o fai a primeira lingua estranxeira e as 
linguas maternas. A achega da segunda lingua estranxeira ao desenvolvemento 
da Competencia en comunicación lingüística é primordial no discurso oral ao 
adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, e mellora a competencia 
comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e 
por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, 
interpretando diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas.  
 
  O recoñecemento e a aprendizaxe progresiva das regras de funcionamento do 
sistema interno da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, 
mellorará a adquisición desta competencia. 
 
  A materia de francés contribúe de xeito esencial ao desenvolvemento da 
Competencia para aprender a aprender posto que acrecenta a capacidade 
lingüística xeral, conferíndolle novas potencialidades e recursos para a 
comprensión e expresión, facilitando ou completando a capacidade dos alumnos 
para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, 
formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. Esta 
competencia faise enormemente rendible se se inclúen contidos directamente 
relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada alumno 
poida identificar como aprende mellor e que estratexias son máis eficaces. O 
desenvolvemento de estratexias diversas de aprender a aprender prepara o 
alumnado de forma progresiva na toma de decisións que favorecen a súa 
autonomía para utilizar e para seguir aprendendo a segunda lingua estranxeira 
ao longo da vida. 
 
  Esta materia é unha boa facilitadora do desenvolvemento da Competencia de 
conciencia e expresións culturais. As linguas serven aos falantes para 
comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das diferentes 
comunidades e nacións pero tamén, en gran medida, son vehículo de 
transmisión cultural e favorecen o respecto, o interese, a comunicación con 
falantes doutras linguas e o recoñecemento e aceptación de diferenzas culturais 
e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a 
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identidade dos interlocutores. Na segunda lingua estranxeira é especialmente 
relevante o traballo en grupo e en parellas, e, a través destas interaccións, 
apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as dos demais, 
desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar 
decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir acordos e, en 
definitiva, favorece aprender de e cos demais. 
 
  As tres competencias que acabamos de citar están en relación directa coa 
Competencia dixital. As tecnoloxías da información e a comunicación 
ofrécennos a posibilidade de comunicarnos en tempo real con calquera parte do 
mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de información 
que crece cada día. O coñecemento do francés facilita o acceso á información 
que se pode atopar nesa lingua (á vez que ofrece a posibilidade de utilizala na 
comunicación persoal a través do correo electrónico ou en intercambios con 
mozos doutros lugares), creando contextos reais, comunicativos e funcionais de 
interacción oral e escrita. Así mesmo, e na medida en que a lingua estranxeira 
esixe o contacto con modelos lingüísticos moi diversos, a utilización de recursos 
dixitais para a aprendizaxe é inherente á materia, e este uso cotián contribúe 
directamente ao desenvolvemento desta competencia. 
 
  O currículo de francés inclúe especificamente un achegamento a 
manifestacións culturais e sociais propias da lingua e dos países nos que se fala; 
xa que logo, contribúe a adquirir a Competencia de conciencia e expresións 
culturais ao propiciar a paulatina aproximación a obras, monumentos, 
composicións ou autores que contribuíron á creación artística e histórica. Así 
mesmo, contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao facilitar a 
expresión das opinións, gustos e emocións que producen as manifestacións 
culturais e artísticas e ao favorecer traballos creativos individuais e en grupo, 
tales como a procura de información, análise, realización e representación de 
simulacións e narracións. En definitiva, vehicular a segunda lingua estranxeira 
ao coñecemento e a apreciación da diversidade cultural a partir de 
manifestacións artísticas contribuirá ao desenvolvemento da citada 
competencia. 
 
  O coñecemento do francés contribúe á adquisición da Competencia de 
iniciativa e espíritu emprendedor en varios sentidos. O currículo fomenta o 
traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e habilidades 
sociais de colaboración e negociación, o que supón poñer en funcionamento 
determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e 
a toma de decisións respecto da planificación, organización e xestión do traballo, 
propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. 
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  Aínda que poida parecer que a materia de francés pouco ou nada contribúe a 
conseguir a Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, a realidade é que a súa achega é moi importante. Non hai que 
esquecer a importancia que teñen as metodoloxías baseadas no ensino de 
contidos non lingüísticos en lingua estranxeira (seccións europeas, seccións 
bilingües…). Os alumnos aprenden lingua estranxeira facendo e traballando 
outros contidos, de modo que practican aspectos como o vocabulario específico 
das distintas ciencias, a descrición de procesos naturais, lecturas comprensivas 
de textos de contido científico ou proxectos interdisciplinares ou europeos. 
 

3. OBXECTIVOS E CONTIDOS XERAIS DA ÁREA 
  
OBXECTIVOS: 

 
O ensino da segunda lingua estranxeira na ESO ten como obxectivo o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 
 Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións 

de comunicación máis habituais ou que conteñan información básica 
sobre o contorno próximo familiar e social, producidos por falantes ou 
por medios de reprodución e de comunicación.  

 Utilizar oralmente a lingua estranxeira co fin de satisfacer necesidades 
básicas de comunicación tanto en interaccións reais e propias da aula, 
como en interaccións simuladas que reproduzan situacións reais 
cotiás e interaccións sociais básicas, producindo textos comprensibles 
e mostrando interese por comprender e facerse comprender.  

 Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de 
comunicación expresadas en diferentes tipos de texto, identificando 
cunha finalidade comunicativa concreta as informacións globais e 
especificas que transmiten os textos.  

 Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia que respecten as 
regras do código escrito.  

 Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía 
textos adecuados aos seus intereses co fin de obter informacións 
requiridas previamente.  

 Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na 
comunicación e valoralo como elemento que facilita a aprendizaxe e 
mellora as producións propias.  

 Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países 
nos que se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando trazos 
básicos, evitando os estereotipos, e incidindo nos trazos 
característicos da cultura propia para que esta desempeñe, chegado 
o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con 
eficacia a resolución de malentendidos interculturais.  
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 Utilizar estratexias de aprendizaxe aprendidas noutras linguas e 
desenvolver outras mediante a comparación e contraste entre as 
diferentes linguas do currículo, aplicando a experiencia previa nesas 
linguas á aprendizaxe da segunda lingua estranxeira. 
 
 

CONTIDOS: 

A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques de 
contido que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define 
o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), supoñen o 
exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico 
para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou mais textos co 
fin de realizar unha tarefa. Estes bloques son: 

 Comprensión de textos orais 

 Produción de textos orais 

 Comprensión de textos escritos 

 Produción de textos escritos 

 Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, 
polo que se inclúe outro bloque: 

 Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe 

Nel se recollen os elementos que abrangue a competencia comunicativa 
(lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias 
lingüísticos noutras linguas. Todos estes elementos do quinto bloque 
relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas 
comunicativas de comprensión, produción e interacción.  

 
 

4. PRIMEIRO DE ESO 
 
 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
OBXECTIVOS 

  O ensino da Lingua estranxeira nesta etapa terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en 
situacións comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de 
cooperación. 
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2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación 
de forma comprensible, adecuada e cun certo nivel de autonomía. 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e aos 
intereses do alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar 
a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal. 

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos axeitados de cohesión e coherencia. 

5. Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios 
procesos de aprendizaxe, e transferirlle á lingua estranxeira coñecementos e 
estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, 
incluídas as tecnoloxías da información e a comunicación, para obter, 
seleccionar e presentar información oralmente e por escrito. 

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e 
como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de 
comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas 
diversas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos 
e culturais. 

10. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de 
aprendizaxe e uso da lingua estranxeira. 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 A 
 c 
 d 
 i 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  
– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 

coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o 
tema.  

– Identificación de palabras clave. 
– Adaptación da escoita á súa finalidade (global 

e/ou específica). 
– Identificación dos recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  
– Inferencia do significado probable das palabras 

ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece á 
lingua estranxeira. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións do dito. 

 B1.4. Memorización de expresións orais breves 
significativas (saúdos, despedidas, consignas de 
aula, preguntas sobre idade, orixe, etc.). 

 B1.1. Comprender preguntas e informacións 
sinxelas relativas á información persoal moi básica 
(nome, idade, gustos, etc.),  así como instrucións 
e peticións elementais relativas ao 
comportamento na aula. 
 

 B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e 
as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto: anticipación do contido xeral do que se 
escoita con axuda de elementos verbais e non 
verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que intencións, 
onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto, e as 
experiencias e os coñecementos transferidos 
desde as linguas que coñece.  

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis relevantes de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 
exemplo, seguir instrucións ou indicacións, 
identificar persoas, obxectos e lugares descritos 
cun vocabulario básico) emitidas cara a cara, 
gravadas ou en soporte multimedia, sobre 
situacións habituais de comunicación, se se fala 
moi amodo e con moita claridade. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas moi 
básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e 
de necesidade inmediata, previamente 
traballados, relativas ao ámbito persoal, sempre 
que se fale con lentitude, articulando de forma 
clara e comprensible.  

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (nome, idade, enderezo, nivel de 
estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado 
e ben articulado, e se repita se o necesita. 
 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (números, datas, prezos, etc.) e temas 
con que teña moita familiaridade, e segue 
instrucións e consignas de aula.  

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis relevante de textos orais breves 
(instrucións e comunicados) con estruturas 
previamente traballadas, léxico moi común 
relacionado con necesidades inmediatas, 
procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, sempre que se fale de xeito pausado e 
ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas familiares como, por 
exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o 
tempo libre, ou a descrición moi básica dunha 
persoa, un obxecto ou un lugar. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 Bloque 2. Produción de textos orais  

 A 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Identificación do contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa 

– Execución: 
– Concepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou as ideas 
principais, e a súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade, 
coherencia básica e estrutura adecuada, e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e 
ás fórmulas de cada tipo de texto 
memorizados e traballados na clase 
previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 
entender a mensaxe.  

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas moi 
básicas relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando 
para entender e facerse entender. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións 
(horarios, datas, cantidades) moi habituais da vida 
diaria, usando un repertorio básico de palabras e 
frases moi simples memorizadas, e facéndose 
comprender aínda que a persoa interlocutora 
necesite que se repita ou repetir o dito.  

 B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos 
persoais (idade, lugar de residencia, familia, orixe, 
gustos, posesións, etc.), utilizando un repertorio 
moi básico de expresións moi sinxelas e habituais 
sobre estes datos. 

 SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, 
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 
que teña que recorrer a outras linguas para pedir 
axuda ou aclaracións. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con 
accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
diaria e do tempo libre en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o 
seu nivel escolar. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente 
e facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas nas que 
pide e se dá información sobre lugares, horarios, 
datas, prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais breves 
e moi básicas, cara a cara, nas que establece 
contacto social elemental, intercambia información 
moi básica, manifesta os seus gustos, fai 
invitacións elementais e ofrecementos, e pide e dá 
indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información 
básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, 

 CCL 
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paralingüísticos 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión.  

– Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización”" de palabras da lingua 
meta.  

– Petición de axuda. 
– Paralingüísticos: 

– Aprender a sinalar obxectos, uso de 
deícticos ou realización de accións que 
aclaran o significado.  

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc) de valor comunicativo.  

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación (chegada e saída do centro 
docente, conversa telefónica, compravenda, etc.), 
igualmente cotiás e moi básicas. 

preferencias e intereses relativos a temas moi 
cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender.  

 CAA 
 CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 A 
 c 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás 
imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu interese.  

 CCL 
 CAA 
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 d 
 i 

de tarefa e o tema, a partir da información 
superficial: imaxes, organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 
pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva) 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 
para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, 
pronunciación e significado a partir de modelos 
escritos e expresións orais coñecidas. 

coñecementos previos sobre o tema ou a situación 
de comunicación, e aos transferidos desde as 
linguas que coñece), identificando a información 
máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender 
avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas e 
predicibles, e traballadas previamente. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, con conectores moi básicos e 
relativos a temas da propia experiencia.  

 B3.4. Comprender textos propios de situacións 
cotiás próximas, como invitacións, felicitacións, 
notas, avisos, billetes de transporte, entradas, 
etiquetas ou xogos coñecidos. 

  CCEC 
 CD 

 SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e 
prohibicións básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual.  

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB3.3. Comprende información básica e 
sinxela de correspondencia persoal breve na que 
se fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias 
e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios 
da súa idade. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 
informativo sinxelo como menús, horarios, 
catálogos e listas de prezos. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 A 
 c 
 d 
 i 

 

 B4.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas, co fin 
de realizar eficazmente a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o tema, o que se pode ou 
se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, finalidade 
do escrito, planificación, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión final) a partir de 
modelos moi estruturados e con axuda previa na 
aula. 

 B4.2. Completar documentos moi básicos nos que 
se solicite información persoal.  

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves 

 SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información, ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e relativa ao seus 
datos persoais e intereses ou afeccións (nome, 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
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ou dunha gramática, obtención de axuda, 
etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, para 
elaborar os propios textos. 

– Execución: 
– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado ou 
a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade, 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora 
volvo", "paréceme ben", etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
– Atención ás convencións ortográficas e aos 

signos de puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.). 
– Reescritura definitiva. 

con información, instrucións e indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada 
propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun 
formato preestablecido, en soporte tanto impreso 
como dixital, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

idade, enderezo, gustos, etc.).  CD 

 SLEB4.3. Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativas a necesidades 
inmediatas. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 
palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, 
informar, preguntar, etc.) tanto de forma 
manuscrita como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 A 
 c 
 d 
 i 
 o 

 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 
– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

agrupacións.  
– Procesos fonolóxicos máis básicos.  
– Acento fónico dos elementos léxicos illados e 

na oración. 
 B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
– Recoñecemento e uso de convencións sociais 

básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións de 
vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, lugares 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer entender. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, comportamento 
e convencións sociais, respectando as normas de 
cortesía máis básicas nos contextos respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases que descoñece a 
partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece.  

 B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 
sexan traballados en clase previamente. 

 B5.6. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

 SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e iníciase no uso de patróns 
moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións 
orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas diferenzas que poidan 
existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 
actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos países onde 
se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas nos 
costumes cotiáns entre os países onde se fala 
a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre 

as linguas que coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valorando as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento de relacións persoais 

e sociais básicas propias da súa idade.  
– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión moi 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 SLEB5.5. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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básica de sucesos futuros.  
– Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de opinións 
e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento 
e a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, 
a satisfacción e a sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a: 
– Identificación persoal elemental; vivenda, fogar 

e contexto; actividades básicas da vida diaria; 
familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións; saúde máis básica e 
coidados físicos elementais; educación e 
estudo; compras básicas; alimentación e 
restauración; transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi 
básicos e moi habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e expresión sinxelas 
de gustos) e léxico sobre temas relacionados 
con contidos moi sinxelos e predicibles doutras 
áreas do currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 
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CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición 
(mais); causa (parce que); finalidade (pour); comparación (plus, moins); 
explicativas (parce que). 

 Relacións temporais (avant, après). 
 Exclamación (Oh là là! On y va!) ; interxección (oui!, non! Zut!) 

 Negación (ne/n’…pas). 
 Interrogación (qui est-ce ?, qu’est-ce que c’est ?, quoi, quand, comment, 

pourquoi, où; réponses (p. ex. oui, non); est-ce que?; adjectif interrogatif (p. ex. 
quel est ton sport préféré?). 

 Expresión do tempo:  (présent, impératif). 
 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (présent). 
 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade 

(pouvoir); necesidade (il faut+infinitif); obriga/prohibición (il faut, imperativo); 
permiso (pouvoir : est-ce que je peux… ?); intención/desexo (vouloir); cortesía 
(distinction tu/vous). 

 Expresión da existencia (presentativos, c’est, ce sont); da entidade (p. ex. 
articles définis, indéfinis, noms, pronoms personnels sujet (on), pronoms 
toniques); os presentativos (ex. c’est, voilà, il est); a posesión (adxectivos 
posesivos dun só propietario); a existencia (ex. il y a, il n’y a pas); a cualidade 
(xénero e número dos adxectivos regulares). 

 Expresión da cantidade: (plurais regulares; números cardinais ata 2 cifras; 
primeros números ordinais; articles partitifs). Adverbios de cantidade e medidas 
(un peu, trop, assez, beaucoup, un kilo, un tube 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu avec villes et pays 
(en/au + pays, à + ville), position (ici), distance, mouvement, direction, 
provenance (venir de + ville), destination (aller à +ville). 

 Expresión do tempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)) ; 
indicacións de tempo (aujourd’hui); duración (de… à); secuenciación (à partir 
de + heure); frecuencia (d’habitude). 

 Expresión do modo (à / en + medios de transporte). 
 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA 
 

- Dominio oral e escrito de expresións básicas sinxelas relativas a saudar 
e presentarse ( saúdos, expresión dos datos persoais: nome e apelidos, 
idade, dirección, teléfono...), a felicitacións de diverso tipo (aniversario, 
Nadal…) e a manifestación dos nosos gustos e afeccións. 

- Comprensión de textos sinxelos de diferente tipo (banda deseñada, carta, 
mensaxe de correo electrónico, anuncios publicitarios, cancións, etc), 
tanto orais como escritos, adaptados á súa competencia lingüística, para 
utilizar a súa información global e específica no desenvolvemento dunha 
tarefa. 

- Identificación e uso de léxico relativo a contextos concretos e cotiáns de 
prioridade inmediata (material e instrucións de aula, materias escolares, 
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actividades de lecer, tempo meteorolóxico, trazos básicos físicos e de 
personalidade, expresión da data, a familia, as cores, as partes do corpo). 

- Identificación e uso correcto da gramática en relación ós seguintes 
aspectos: 

- Artigos determinados e indeterminados. 
- Números do 1 ao 100. 
- A expresión da hora. 
- Adxectivos posesivos (para as tres persoas do singular). 
- Formación do presente de indicativo dos verbos regulares. 
- Verbos irregulares: être, avoir, s’appeler, aller, venir et faire. 
- A negación. 
- As fórmulas il y a / il n’y a pas 
- As contraccións de artigo + preposición. 
- As preposicións e adverbios de lugar. 
- Formación do feminino e do plural. 

 

 MATERIAIS CURRICULARES 

   O curso pasado comezamos a traballar con EDIXGAL pero tivemos moitos 
problemas de rede e iso dificultou bastante o traballo, tendo que recurrir moitas 
veces a material en papel. Este ano, tras analizar o material dispoñible en 
relación á materia, decidimos seguir a traballar coa editorial Santillana, aínda que 
dende este curso 21/22 cambiamos o método PLURIEL polo método CLUB 
PARACHUTE . A editorial proporciónanos licencias dixitais para os alumnos e o 
profesor no que respecta ao libro de texto e traballaremos complementándoo có 
cahier d’exercices do método, en papel. Utilizaremos, se é necesario, pero de 
xeito puntual,  materiais dispoñibles na plataforma EDIXGAL, seleccionando as 
actividades dixitais dispoñibles que nos parezan interesantes para o proceso de 
aprendizaxe. 
  Os materiais empregados garantirán a adquisición das cinco destrezas 
lingüísticas e traballan os catro bloques de contidos de acordo co currículo da 
LOMCE. 
Escolleuse o  método CLUB PARACHUTE 1 (Santillana, 2020) porque a súa 
versión dixitalizada o  supón a vantaxe de ter nun mesmo soporte todos os 
elementos do método e de navegar facilmente dun ao outro. Ofrece, ante todo, 
a posibilidade de obter un maior proveito, sen desperdiciar o tempo e co beneficio 
dunha atención e unha motivación reforzadas por parte do alumno. 
Este método consta de:  

1. Libro do alumno 
2. Caderno de actividades 
3. Fichas de avaliación 
4. Guía do profesor. 



20 
 

5. Versión dixital do método para o profesor a utilizar con video proxector 
ou na pizarra dixital para dinamizar as clases e facer do libro do alumno 
un instrumento interactivo. 

 
  

TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
 
  Neste nivel o francés se imparte cunha frecuencia de 2 horas semanais e o 
método que imos utilizar estrutura os contidos en 6 unidades didácticas. A 
distribución que se pretende levar a cabo para este nivel é a seguinte que, 
evidentemente, pode ser modificada na práctica segundo as características do 
grupo-clase, ou pola realización durante o curso de actividades extraescolares 
de carácter xeral que afecten a esta distribución. 
 
 
-  1º trimestre:      mínimo   19 horas            máximo: 25 horas 
Unité 0       de 2 a  4 horas 
Unité 1       de 8 a 10 horas  
Unité 2       de 8 a 10 horas 
Évaluation                      2 horas 
 
------------------------------------------------------ 
- 2º trimestre:                mínimo  18 horas  máximo: 22 horas 
Unité 3       de 8 a 10 horas          
Unité 4       de 8 a 10 horas  
Évaluation             2 horas 
 
----------------------------------------------------- 
- 3º trimestre:                         mínimo 18horas                       máximo: 22 horas 
Unité 5                 de 8 a 10 horas        
Unité 6      de 8 a 10 horas 
Évaluation             2 horas 
 
 
  É preciso igualmente ter en conta o tempo que  é necesario dedicar aos repasos 
e á correccións das probas; eses períodos deben estar comprendidos nas horas 
“restantes”  para alcanzar o total das 70 horas  proxectadas para o ano escolar 
no que respecta a esta materia. 
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5 .2º DE ESO 

 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E   ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
OBXECTIVOS 
 
  O ensino da Lingua estranxeira nesta etapa segundo a LOMCE  terá como 
finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 
 
 1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas de textos orais 
emitidos por un interlocutor, ou procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas coñecidos. 
 
2.  Participar con progresiva autonomía en conversas e simulacións relativas ás 
experiencias persoais, plans e proxectos, empregando estruturas simples, as 
expresións máis usuais de relación social, e unha pronuncia adecuada para 
lograr a comunicación. 
 
3.  Comprender a información xeral e a específica de diferentes textos escritos, 
adaptados e auténticos, de extensión variada, e adecuados para a idade, 
demostrando a comprensión a través dunha actividade específica. 
 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estruturas, conectadores sinxelos e léxico adecuados, coidando os aspectos 
formais e respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación para 
que sexan comprensibles para o lector e presenten unha corrección aceptable. 
 
5. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua 
estranxeira, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaxe e de autocorreción das producións propias orais e escritas e 
para comprender as producións alleas. 
 
6. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas utilizadas 
para progresar na aprendizaxe. 
 
7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para 
buscar información, producir textos a partir de modelos e para establecer 
relacións persoais e mostrar interese polo seu uso.  
 
8. Identificar e poñer exemplos dalgúns aspectos sociais, culturais, históricos, 
xeográficos ou literarios propios dos países onde se fala a lingua estranxeira e 
mostrar interese por coñecelos. 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 A 
 c 
 d 
 i 

 B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  
– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos 

coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto; 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o 
tema.  

– Identificación de palabras clave. 
– Adaptación da escoita á súa finalidade (global 

e/ou específica) 
– Identificación dos recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  
– Inferencia do significado probable das palabras 

ou das frases que descoñece, a partir do 
contexto e das experiencias e os 
coñecementos transferidos desde as linguas 
que coñece á lingua estranxeira. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da comprensión 
oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións do dito. 

 B1.4. Memorización de expresións orais breves 
significativas (saúdos, despedidas, consignas de 
aula, preguntas sobre idade, orixe, etc.). 

 B1.1. Comprender preguntas e informacións 
relativas á información persoal e pública moi 
básica (identificación persoal, gustos, etc.), así 
como instrucións e peticións elementais relativas 
ao comportamento e actividades na aula. 

 B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: anticipación do contido xeral 
do que se escoita con axuda de elementos 
verbais e non verbais, e uso dos coñecementos 
previos sobre a situación (quen fala a quen, con 
que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto, 
e as experiencias e os coñecementos transferidos 
desde as linguas que coñece. 

 B1.3. Comprender o sentido global e as 
informacións específicas máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por 
exemplo, onde e cando ocorre algo, seguir 
instrucións ou indicacións, identificar persoas que 
posúen algo, obxectos e lugares descritos cun 
vocabulario básico, etc.) emitidas cara a cara, 
gravadas ou en soporte multimedia, sobre 
situacións habituais de comunicación, se se fala 
moi amodo e con moita claridade. 

 B1.4. Comprender o esencial en conversas moi 
básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e 
de necesidade inmediata, previamente 
traballados, relativas ao ámbito persoal e público 
moi elemental, sempre que se fale con lentitude, 
articulando de forma clara e comprensible. 

 SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi 
sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou 
educativos (información básica de carácter 
persoal, solicitudes de enderezo sinxelas a 
lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale 
de xeito pausado e ben articulado, e se repita se 
o necesita. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.2. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, 
etc.) e temas con que está moi familiarizado, e 
segue instrucións e consignas de aula. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.3. Comprende o sentido global e a 
información máis salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais ou de 
internet, breves como instrucións e comunicados, 
con estruturas previamente traballadas, léxico 
moi común relacionado con necesidades 
inmediatas e accións presentes moi habituais, 
sempre que se fale de xeito moi pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.4. Comprende a información esencial en 
conversas breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares como, 
por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados 
de saúde, sensacións e sentimentos moi 
elementais. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 A 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Identificación do contexto, do destinatario e 
da finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa 

– Execución: 
– Percepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas principais e 
a súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto memorizados e traballados na 
clase previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 
entender a mensaxe. 

 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas moi 
básicas relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando 
para entender e facerse entender. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións 
(horarios, datas e cantidades) moi habituais da 
vida diaria, usando un repertorio básico de 
palabras e frases moi simples memorizadas, e 
facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir o 
dito. 

 B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos 
persoais e bens e servizos moi elementais, 
utilizando un repertorio moi básico de expresións 
moi sinxelas e habituais sobre estes datos. 

 SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, 
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 
que teña que recorrer a outras linguas para pedir 
axuda ou aclaracións. 

 CSIEE 
 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas 
de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a 
saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e 
facerse entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida 
social diaria e do tempo libre, en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o 
seu nivel escolar. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente 
e facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas coa xestión e transaccións moi 
sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas 
que pide e dá información sobre lugares, horarios, 
datas, prezos, cantidades e actividades máis 
comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para establecer contacto social 
elemental, intercambiar información moi básica, 
manifestar os seus gustos, facer invitacións e 
ofrecementos elementais (invitar a ir a unha 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

– Lingüísticos: 
– Modificación de palabras de significado 

parecido.  
– Definición ou paráfrase dun termo ou 

expresión.  
– Uso da lingua materna ou 

"estranxeirizar" palabras da lingua 
meta.  

– Petición de axuda. 
– Paralingüísticos: 

– Sinalización de obxectos, uso de 
deícticos ou realización de accións que 
aclaran o significado.  

– Uso de linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou 
corporal).  

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación: chegada e saída do centro 
docente, conversa telefónica, compravenda e 
outras, igualmente cotiás moi básicas. 

actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e 
pedir e dar indicacións moi básicas para ir a un 
lugar. 

 SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información 
básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o 
funcionamento de bens e servizos relativos a 
temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira 
de chegar, etc.), en conversas moi básicas sobre 
temas predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para entender e facerse 
entender. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 A 
 c 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás 
imaxes, aos títulos e a outras informacións 

 SLEB3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu interese. 

 CCL 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 d 
 i 

de tarefa e o tema, a partir da información 
superficial: imaxes, organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 
pola tarefa (en superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 
para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia 
e significado a partir de modelos escritos e 
expresións orais coñecidas. 

visuais, aos coñecementos previos sobre o tema 
ou sobre a situación de comunicación, e aos 
transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e 
deducindo o significado de palabras e expresións 
non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, e 
comprender avisos, obrigas e prohibicións moi 
sinxelas e predicibles e traballadas previamente, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, con conectores moi básicos e 
relativos a coñecementos e experiencias propias 
da súa idade. 

 B3.4. B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, con conectores moi básicos e 
relativos a coñecementos e experiencias propias 
da súa idade. 

  

 CAA 
 CSIEE 

 SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas, 
prohibicións e consignas básicas e predicibles, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela, especialmente se contan con apoio 
visual. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC  

 SLEB3.3. B3.3. Comprender información 
relevante e previsible en textos breves, moi 
sinxelos e ben estruturados, con conectores moi 
básicos e relativos a coñecementos e 
experiencias propias da súa idade. 

  

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, con conectores moi básicos e 
relativos a coñecementos e experiencias propias 
da súa idade. 

  

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 A 
 c 
 d 
 i 

 B4.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas co fin 
de realizar eficazmente a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o tema, o que se pode ou 
se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, finalidade 
do escrito, planificación, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión final) a partir de 
modelos moi estruturados e con axuda previa na 
aula. 

 B4.2. Completar documentos moi básicos nos 
que se solicite información persoal. 

 SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e enunciados 
traballados previamente, para transmitir 
información ou con intencións comunicativas 
propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e relativa aos 

 CCL 
 CAA 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención de axuda, 
etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, 
para elaborar os propios textos. 

– Execución: 
– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado 
ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora 
volvo", "paréceme ben", etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
– Atención ás convencións ortográficas e aos 

signos de puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.). 

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi 
breves con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás e 
de necesidade inmediata. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada 
propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun 
formato preestablecido, en soporte tanto impreso 
como dixital, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

seus datos persoais, aos seus intereses ou ás 
súas afeccións. 

 CCEC 
 CD 

 SLEB4.3. Escribe avisos, notas, instrucións, 
tarxetas postais, felicitacións, bandas deseñadas, 
tiras cómicas e mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativos a actividades 
presentes e a necesidades inmediatas. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e 
sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha 
palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada (informar, 
preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital, cunha presentación 
limpa e ordenada. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 
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– Reescritura definitiva. 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 a 
 c 
 d 
 i 
 o 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 
– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

agrupacións.  
– Procesos fonolóxicos máis básicos.  
– Acento fónico dos elementos léxicos illados e 

na oración. 
 B5.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 
– Uso das normas básicas de ortografía da 

palabra. 
– Utilización adecuada da ortografía da oración: 

coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
– Recoñecemento e uso de convencións sociais 

básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións de 
vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, lugares 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer entender. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de 
textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas 
nos contextos respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases que descoñece a 
partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 

 SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns 
moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
 CD 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións 
orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas diferenzas que poidan 
existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar 
o proceso de produción de textos e de hipóteses 
de significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 
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máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 
actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos países onde 
se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas nos 
costumes cotiáns entre os países onde se fala 
a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre 

as linguas que coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, 
e valorando as competencias que se posúen 
como persoa plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento de relacións persoais 

e sociais básicas propias da súa idade.  
– Descrición de calidades físicas e abstractas 

moi básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión 

mediante os expoñentes básicos de devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 
sexan traballados en clase previamente.  

 SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información sobre datos persoais, felicitar, invitar, 
etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi 
básicos e traballados previamente. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
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moi básica de sucesos futuros.  
– Petición e ofrecemento de información e 

indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza. 
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CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

 Expresión de relacións lóxicas (conxunción, disxunción, oposición, causa, 
finalidade, comparación, consecuencia, explicativas) 

 Relacións temporais (d’abord, ensuite, il y a). 
 Exclamación (quel + nom !, désolé !) ; interxección (si! Bravo !). 
 Negación (pas de, rien). 
 Interrogación (inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non). 
 Expresión do tempo: presente; presente progresivo (être en train de); pasado 

(passé composé avec avoir et être sans accords); futuro (futur proche). 
Introdución do condicional (fórmula de cortesía: je voudrais). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. 
(ex: souvent); incoativo (aller + Inf.). 

 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade 
(savoir); posibilidade/probabilidade (peut-être); necesidade (il faut); 
obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); permiso (pouvoir, 
demander); intención/desexo (je voudrais) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (il y a, il n’y a pas); a entidade (p. ex. articles contractés, 
pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs); a posesión (adxectivos posesivos 
dun e de varios posuidores);a cualidade (formación regular e irregular dos 
adxectivos). 

 Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; 
números ordinais ata dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un (tout petit) peu, trop, pas assez + Adj., une boîte, un paquet); o 
grao. 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu (sur, sous,…), position, 
distance, mouvement, direction, provenance (venir + contraction de), 
destination (aller + contraction à). 

 Expresión do tempo: puntual (demain matin, jeudi soir); divisións (en (année)); 
indicacións de tempo (demain, hier); duración (de…jusqu’à, en ce moment); 
anterioridade (il y a…); posterioridade (après); secuenciación (à partir de); 
frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…). 

 
 
CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA 
 
- Comprensión de mensaxes orais que versan sobre temas vistos na clase. 
- Comprender textos escritos de diferente tipo (diálogos, entrevistas, mensaxes 
de correo, receitas de cociña, instruccións,etc), e responder correctamente a 
preguntas sobre eles. 
- Composición de textos sinxelos tendo como referencia modelos vistos na clase, 
especialmente en referencia á descrición física e a vestimenta das persoas así 
como á descrición das distintas estancias dunha casa e á realización das tarefas 
diarias e as labores domésticas.  
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-  Identificación e uso de léxico e de frases feitas sinxelas en relación á familia, 
as profesións, as partes do corpo, as prendas de vestir, as cores, a casa e o 
mobiliario, as tarefas domésticas  e os alimentos. 
- Identificación e uso correcto da gramática en relación ós seguintes aspectos: 
- Formación e uso do Futur proche. 
- Os números ordinais e cardinais. 
- Expresión da hora. 
- Os artigos determinados, indeterminados e partitivos. 
- Os pronomes complemento de obxecto directo. 
- Os adxectivos demostrativos. 
- Os adxectivos posesivos. 
- O imperativo afirmativo e negativo. 
- Formación do feminino e plural dos adxectivos. 
- Presente dos verbos regulares e dos verbos irregulares: être, avoir, aller,  venir, 
faire,  mettre, vouloir, savoir, pouvoir, devoir, boire et prendre. 
- Presente dos verbos pronominais. 
  
MATERIAIS CURRICULARES 
 

O Departamento de Francés utilizará para o nivel de 2º de ESO o método 
CLUB PARACHUTE 2 (EDITORIAL SANTILLANA, 2020). Este método consta 
dos seguintes elementos:  
 

6. Libro do alumno 
7. Caderno de actividades 
8. Fichas de avaliación 
9. Guía do profesor. 
10. Versión dixital do método para o profesor a utilizar con video proxector 

ou na pizarra dixital para dinamizar as clases e facer do libro do alumno 
un instrumento interactivo. 

  Coa versión dixitalizada do método tratamos de achegarnos ós materiais máis 
actualizados e que ofrecen maior abanico de posibilidades para traballar dentro 
da aula e para motivar ó noso alumnado. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
 
  En 2º ESO o francés se imparte, como en 1º ESO, cunha frecuencia de 2 horas 
semanais e o método que imos utilizar estrutura igualmente os contidos en 6 
unidades didácticas. A distribución que se pretende levar a cabo para este nivel 
é, pois, a mesma que para o nivel anterior, podendo verse alterada en función 
de circunstancias de diverso tipo ao longo do curso: 
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-  1º trimestre:     mínimo   20 horas        máximo: 26 horas 
Unité 0       de 2 a  4 horas 
Unité 1       de 8 a 10 horas  
Unité 2       de 8 a 10 horas 
Évaluation                      2 horas 
 
------------------------------------------------------ 
 
- 2º trimestre:                mínimo  18 horas        máximo: 22 horas 
Unité 3       de 8 a 10 horas          
Unité 4       de 8 a 10 horas  
Évaluation            2 horas 
 
----------------------------------------------------- 
 
- 3º trimestre:                         mínimo 18 horas                    máximo: 22 horas 
Unité 5                 de 8 a 10 horas        
Unité 6      de 8 a 10 horas 
Évaluation           2 horas 

 
 
6- TERCEIRO DE ESO 
 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
OBXECTIVOS: 

  O ensino da Lingua estranxeira nesta etapa terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Adquirir a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma 
eficaz en situacións habituais de comunicación a través de tarefas 
específicas. 

2. Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas coma produtivas, 
co fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula. 

3. Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de 
acceder a fontes de información variadas e como medio para coñecer 
culturas e formas de vida distintas ás propias. 

4. Transferirlle ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de 
comunicación adquiridas na lingua materna ou na aprendizaxe doutras 
linguas, co fin de realizar tarefas interactivas en situacións reais ou 
simuladas. 
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5. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como elemento facilitador da 
aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o 
desenvolvemento da autonomía. 

6. Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos (dicionarios, 
libros de consulta, materiais multimedia, etc.) co fin de buscar información 
e resolver situacións de aprendizaxe de forma autónoma. 

7. Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver 
interese por incorporar melloras que leven ao éxito na consecución das 
tarefas formuladas. 

8. Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, 
desenvolvendo respecto cara a ela e os seus falantes, para lograr un 
mellor entendemento internacional. 

9. Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con 
persoas que pertencen a unha cultura diferente e como elemento 
favorecedor das relacións sociais e interpersoais. 
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 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema. 
– Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión a el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial e puntos 
principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.) 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento doutras 
linguas e de elementos non lingüísticos 
(imaxes, música, etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da comprensión 
oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición do dito. 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 
os puntos principais ou a información máis 
importante do texto. 

 B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos 
principais e a información máis importante en 
textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 
e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e que versen sobre 
asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre 
aspectos concretos de temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos persoal, público 
e educativo, sempre que as condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito.  

 B1.3. Comprender instrucións moi básicas 
pronunciadas lenta e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves. 

 B1.4. Comprender transaccións moi básicas de 
bens e servizos elementais na vida cotiá, 
transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, 
e moi ben articuladas e lentamente, sempre que 
as condicións acústicas sexan boas e se se 
poden escoitar máis dunha vez. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e a información 
específica predicible de conversas básicas sobre 
temas cotiáns que se desenvolvan na súa 
presenza, nas que se describan, de xeito moi 
breve e sinxelo, persoas, lugares e obxectos, e 
se narren acontecementos elementais, sempre 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no 
seu proceso de compresión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión global, 
lectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso: saca conclusións sobre a actitude do 
falante e sobre o contido baseándose na 
entoación e na velocidade da fala; deduce 
intencións a partir do volume da voz do falante; 
fai anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e infire o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.2. Capta a información máis importante 
de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de maneira 
lenta e clara, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e o son non estea distorsionado.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.3. Entende os puntos principais do que se 
lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, 
albergues, restaurantes, espazos de lecer ou 
centros docentes) nas que se utilicen frases feitas 
e estruturas sinxelas e previamente traballadas 
sobre datos persoais, horarios, prezos, números 
e preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con 
lentitude e boa articulación. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.4. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, descricións, narracións e 

 CCL 
 CAA 
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que poida solicitar que se repita o dito. 
 B1.6. Seguir un texto breve articulado con 

claridade e pausadamente, no que se utilicen 
expresións sinxelas e habituais previamente 
traballadas e referidas a temas moi coñecidos 
dos ámbitos persoal e educativo (datos persoais, 
gustos e hábitos, materias que cursa, etc.), 
adecuado ao seu nivel escolar, actuando, de ser 
o caso, como mediación lingüística. 

 B1.7. Comprender a información esencial de 
pasaxes curtas gravadas, que conteñan 
conversas, narracións e/ou descricións 
predicibles, e de presentacións moi sinxelas 
emitidas con estruturas e léxico moi básico, e o 
apoio de imaxes moi redundantes, que traten 
sobre asuntos da vida cotiá e de necesidade 
inmediata, previamente traballados, e que estean 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda 
que sexa necesario escoitalas máis dunha vez. 

opinións formulados en termos sinxelos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos 
xerais de temas do seu interese, cando se lle fala 
con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir ou 
reformular o dito. 

 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa formal na 
que participa (por exemplo, nun centro docente), 
preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou 
educativos (datos persoais, intereses, 
preferencias e gustos persoais, etc.), sempre que 
poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 

 SLEB1.6. Identifica as ideas principais de 
programas de televisión e de presentacións moi 
sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos 
cotiáns predicibles ou do seu interese, 
previamente traballados, articulados con 
lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou 
reportaxes breves), cando as imaxes constitúen 
grande parte da mensaxe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Identificación do contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os 

 B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda 
que se cometan erros de pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións para entender a mensaxe. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais 

 SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 
seguindo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas xerais ou relacionados con 
aspectos básicos dos seus estudos, e responde 
a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas se se articulan clara e lentamente. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CSIEE 
 CD 
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expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

– Execución: 
– Concepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas principais, 
e a súa estrutura básica.  

– Activación dos coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto memorizados e traballados en 
clase previamente. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos, e 
paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 
significado parecido.  

– Definición ou reformulación dun termo 
ou expresión.  

– Uso da lingua materna ou 
"estranxeirización" de palabras da 
lingua meta.  

– Petición de axuda. 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 
moi simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe 
aos recursos dos que se dispón, ou a 
reformulación ou explicación de elementos. 

 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 
sobre transaccións e xestións cotiás moi 
elementais, usando un repertorio básico de 
palabras e frases simples memorizadas, e 
facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir o 
dito.  

 B2.4. Interactuar de xeito simple en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar ou manter a quenda 
de palabra, aínda que poidan darse desaxustes 
na adaptación ao interlocutor. 

 B2.5. Dar información sobre datos básicos 
persoais, expectativas ou gustos, utilizando un 
repertorio moi básico de expresións 
memorizadas sinxelas e habituais sobre estes 
datos, sempre que poida pedir confirmación da 
comprensión á persoa interlocutora ou que se lle 
repita o dito. 

 SLEB2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente 
en xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, 
etc.), seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite que se 
lle repita ou repetir o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
 CSIEE 
  

 SLEB2.3. Participa en conversas informais 
breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que establece contacto 
social, se intercambia información e se expresan 
opinións de xeito sinxelo e breve, se fan 
invitacións e ofrecementos, se piden e se ofrecen 
cousas, se piden e se dan indicacións ou 
instrucións, ou se discuten os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta, 
expresando o acordo ou o desacordo de xeito moi 
básico. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
 CSIEE 

 

 SLEB2.4. Desenvólvese de maneira simple 
nunha conversa formal ou entrevista (por 
exemplo, para realizar un curso de verán), 
achegando a información necesaria, expresando 
de maneira sinxela as súas opinións sobre temas 
habituais, e reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de maneira lenta e clara, 
sempre que poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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– Paralingüísticos: 
– Sinalación de obxectos, uso de 

deícticos ou realizar accións que 
aclaran o significado.  

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou 
corporal).  

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación: saúdos e despedidas, 
felicitacións, invitacións, expresións da dor, 
conversa telefónica, compravenda, e outras 
igualmente cotiás e básicas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema, a partir da información 
superficial: imaxes, organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 
pola tarefa (en superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 
para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás 
imaxes, a títulos e outras informacións visuais, 
aos coñecementos previos sobre o tema ou a 
situación de comunicación, e aos transferidos 
desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o 
significado de palabras e expresións non 
coñecidas polo contexto e mediante os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e 
comprender avisos, obrigas e prohibicións moi 

 SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos xornalísticos moi breves en 
calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu 
interese e moi coñecidos, se os números, os 
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran 
parte da mensaxe. 

 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de uso 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e as 
experiencias noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

básicas e predicibles, traballadas previamente, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos informativos ou narrativos 
breves, moi sinxelos e ben estruturados, relativos 
a esxperiencias e a coñecementos propios da 
súa idade. 

 B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis 
relevantes e a información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
breves e ben estruturados, escritos nun rexistro 
neutro ou informal, que traten de asuntos 
habituais en situacións cotiás, de aspectos 
concretos de temas de interese persoal ou 
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e 
un léxico de uso frecuente.  

cotián (por exemplo, unha máquina 
expendedora), así como instrucións sinxelas para 
a realización de actividades e normas de 
seguridade básicas (por exemplo, nun centro 
docente). 

 CCEC 
 CD 

 SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal 
sinxela en calquera formato na que se fala de si 
mesmo/a; se describen persoas, obxectos, 
lugares e actividades; se narran acontecementos 
pasados, e se expresan de maneira sinxela 
sentimentos e desexos, plans e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.4. Entende a idea xeral de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal ou 
educativo (por exemplo, sobre un curso de 
verán). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.5. Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente estruturados 
sobre temas relativos a asuntos do seu interese 
(por exemplo, sobre unha cidade), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

 A 
 c 
 d 

 B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, finalidade 
do escrito, planificación, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión final), a partir de 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve 
na que se establece e mantén o contacto social 
(por exemplo, con amigos/as noutros países), na 
que se intercambia información, se describen en 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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 i competencias xerais e comunicativas, co fin 
de realizar eficazmente a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o tema, o que se pode ou 
se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención de axuda, 
etc.). 

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, 
para elaborar os propios textos. 

– Execución: 
– Elaboración dun borrador seguindo textos 

modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado 
ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta) ou da mensaxe 
(limitar o que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "éme igual", 
"sóame", etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  

modelos moi estruturados e con axuda previa na 
aula. 

 B4.2. Completar documentos moi básicos nos 
que se solicite información persoal. 

 B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi 
breves con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás 
e de necesidade inmediata. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, actuando, de ser o caso, 
como mediación lingüística (adecuada ao seu 
nivel escolar) e cun formato preestablecido, en 
soporte tanto impreso como dixital, amosando 
interese pola presentación limpa e ordenada do 
texto. 

termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais, e se fan e se aceptan 
ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans). 

 CCEC 
 CD 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal básica e relativa aos seus 
intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, 
para asociarse a un club internacional de xente 
nova).  
 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes 
instantáneas, chats, etc.), onde fai comentarios 
moi breves ou dá instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese, respectando as 
convencións e as normas de cortesía máis 
importantes. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal moi 
básica e breve, dirixida a institucións públicas ou 
privadas, ou a entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar información, 
respectando as convencións formais e as normas 
de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai 
unha presentación do texto limpa e ordenada. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 A 
 c 
 d 
 i 
 o 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos: 
– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

agrupacións. 
– Procesos fonolóxicos máis básicos. 
– Acento fónico dos elementos léxicos illados e 

na oración. 
 B5.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 
– Uso das normas básicas de ortografía da 

palabra. 
– Utilización adecuada da ortografía da oración: 

coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
– Recoñecemento e uso de convencións sociais 

básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións de 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis básico, 
recoñecendo o seu significados evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir 
varias veces para se facer entender. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas, tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción 
de textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais, 
comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis básicas 
nos contextos respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos 
desde as linguas que coñece. 

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 

 SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e persevera no uso de patróns 
moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións 
orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e 
amosa respecto polas diferenzas culturais que 
poidan existir. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar 
o proceso de produción de textos e de hipóteses 
de significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

 CCL 
 CAA 
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vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, lugares 
máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 
actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos países 
onde se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas nos 
costumes cotiáns entre os países onde se fala 
a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre 

as linguas que coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais 

e sociais básicas propias da súa idade.  
– Descrición de calidades físicas e abstractas 

moi básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 
mediante os expoñentes básicos das devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente 
para comunicar no seu nivel escolar, sempre que 
sexan traballados na clase previamente 

de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CSC 
 CCEC 
 CD 
 CSIEE 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión 
moi básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de 
opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o 
descoñecemento e a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, 
a satisfacción e a sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a:  
– Identificación persoal elemental; vivenda, 

fogar e contexto; actividades básicas da vida 
diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, 
lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica 
e coidados físicos elementais. 

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos 
moi básicos e moi habituais (saúdos, 
despedidas, preguntas por preferencias, 
expresións sinxelas de gustos), e léxico sobre 
temas relacionados con contidos moi sinxelos 
e predicibles doutras áreas do currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 
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CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (et); disxunción (ou); oposición (par 
contre); causa (comme); finalidade (afin de + Inf.); comparación (plus/moins 
que); consecuencia (donc); explicativas (parce que). 

 Relacións temporais (de… à, dans, il y a, en). 
 Exclamación (Oh là là! On y va! Quel+nom !); locutions adverbiales (Tout fait ! 

Bien sûr !) 
 Negación (negación nos tempos compostos). 
 Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + 

oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). 
 Expresión do tempo: presente; pasado (passé récent, passé composé: 

participes passés avec les accords, imparfait); futuro (futur simple). Introdución 
do condicional (fórmula de cortesía: j’aimerais). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. 
(ex: toujours, d’habitude); incoativo;terminativo (venir de + Inf.). 

 Expresión da modalidade: factualidade (phrases déclaratives); capacidade 
(être capable de); posibilidade/probabilidade (peut-être); necesidade (avoir 
besoin de + infinitif, il faut); obriga/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo); 
permiso (pouvoir, demander); intención/desexo (avoir envie de) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (presentativos); a entidade (articles, noms composés, 
pronoms réfléchis, adjectifs  démonstratifs; proposicións adxectivais (qui/que)); 
a cualidade (posición dos adxectivos, facile/ difficile à…); a posesión (adxectifs 
possessifs). 

 Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais ata catro cifras; 
números ordinais ata dúas cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidade e 
medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez + Adj., un pot, 
kilomètres…); o grao. 

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance). 
 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA 

 
- Comprender mensaxes orais adaptadas á súa competencia lingüística e 

relativas ás situacións de comunicación habituais. 
- Comprender mensaxes escritas relativas a situacións de comunicación  

cotiás e expresadas en diferentes tipos de texto, identificando as 
informacións globais e específicas que transmiten eses textos. 

- Redactar textos sinxelos asociados a distintas situacións de comunicación 
(contar experiencias, sentimentos, gustos e preferencias, etc). 

- Identificación e uso de léxico e frases feitas en relación ó carácter, ós 
estados de ánimo, á expresión de sentimentos, os alimentos, as paisaxes, 
a descrición dos obxectos, o turismo e as vacacións. 

- Identificación e uso correcto da gramática  en relación ós seguintes 
aspectos: 
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- Presente de indicativo dos verbos regulares e irregulares (só os vistos na 
clase). 

- Os verbos pronominais. 
- Artigos determinados, indeterminados e partitivos. 
- Os adverbios en –ment. 
- Os adxectivos demostrativos e posesivos. 
- Os pronomes persoais de obxecto directo e de obxecto indirecto. 
- O pronome “Y” 
- O Pretérito imperfecto. 
- O uso dos pronomes relativos (qui, que, où). 
- O Passé Composé. 
- Os comparativos. 
- O Futuro próximo, o pasado recente e o presente continuo. 
- A interrogación con inversión do suxeito. 

 

 MATERIAIS CURRICULARES 
  No terceiro curso traballaremos con CLUB PARACHUTE 3 (Editorial 
Santillana, 2020) 
  O método garante a adquisición das cinco destrezas lingüísticas e traballa os 
cinco bloques de contidos  de acordo co currículo da LOMCE, organizando a 
práctica pedagóxica cos seguintes compoñentes: 
 

1.Libro do alumno 
     2.Caderno de actividades 

3.Fichas de avaliación 
     4.Guía do profesor. 

5.Versión dixital do método para o profesor a utilizar con vídeo proxector 
ou no taboleiro dixital para dinamizar as clases e facer do libro do alumno 
un instrumento interactivo. 

 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
  
   A distribución dos contidos é a mesma que para os niveis de 1º e 2º ESO posto 
que seguimos contando neste nivel con dúas horas semanais e o método consta, 
como nos niveis inferiores, de seis unidades. 
   Compre destacar, sen embargo, que neste nivel os alumnos, que contan xa 
con un pouco de base gramatical, comezan a traballar a comprensión e 
expresión oral e escrita de  textos un  pouco máis complexos, precisándose 
dalgunhas sesións ao trimestre para tal fin, unha delas de avaliación específica 
destes aspectos: 
 
-  1º trimestre:   mínimo   20 horas            máximo: 26 horas 
Unité 0       de 2 a  4 horas 
Unité 1       de 8 a 10 horas  
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Unité 2       de 8 a 10 horas 
Évaluation                      2 horas 
 
------------------------------------------------------ 
- 2º trimestre:            mínimo  18 horas            máximo: 22 horas 
Unité 3       de 8 a 10 horas          
Unité 4       de 8 a 10 horas  
Évaluation             2 horas  
 
----------------------------------------------------- 
- 3º trimestre:                     mínimo 18 horas                          máximo: 22 horas 
Unité 5                 de 8 a 10 horas        
Unité 6      de 8 a 10 horas 
Évaluation             2 horas 

 
 
7.CUARTO DE ESO. 
 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 
OBXECTIVOS 
   O ensino da Lingua estranxeira nesta etapa terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 
 
 1. Comprender a información xeral e específica, a idea principal e os detalles 
máis importantes de textos orais emitidos en situacións de comunicación 
interpersoal ou con axuda duns medios audiovisuais, sobre temas que non 
requiran uns coñecementos de especialización.  
 
2. Participar en conversas e simulacións utilizando unhas estratexias adecuadas 
para iniciar, manter e terminar a comunicación, producindo un discurso 
comprensible e adaptado ás características da situación e á intención 
comunicativa.   

 
3. Comprender a información xeral e todos os datos  importantes de textos 
escritos auténticos e adaptados, de extensión variada, diferenciando os feitos 
das opinións e identificando, en caso necesario, a intención comunicativa do 
autor.   

 
4. Redactar cunha certa autonomía diversos textos sobre soportes diferentes, 
coidando o léxico, as estruturas e algúns elementos de cohesión e de coherencia 
para marcar a relación entre as ideas e facelas comprensibles para o lector.  
5. Utilizar de maneira consciente, en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como 
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instrumentos de autocorreción e de autoavaliación das producións persoais orais 
e escritas, así como as producións dos compañeiros.  

 
6. Identificar, utilizar e explicar  unhas regras de aprendizaxe utilizadas, dar 
exemplos doutras estratexias posibles e decidir cales son as máis adecuadas ao 
obxectivo de aprendizaxe.  

 
7. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
progresivamente autónoma para buscar a información, producir textos  a partir 
de modelos, enviar e recibir correos electrónicos, así como para establecer 
relacións interpersoais orais e escritas, demostrando interese.  

 
8. Identificar os aspectos culturais máis importantes dos países nos que se fala 
a lingua estranxeira, destacar as características máis significativas  dos 
costumes, normas, actitudes e valores da sociedade da lingua estudada, valorar 
os patróns culturais diferentes. 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema. 
– Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión a el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial e puntos principais). 
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o 

contexto. 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos (acenos, entoación, etc.). 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir do coñecemento doutras 
linguas, e de elementos non lingüísticos 
(imaxes, música, etc.). 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición do dito.  

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto.  

 B1.2. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos 
orais breves e ben estruturados, transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais ou sobre temas 
xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe 
e se poida volver escoitar o dito.  

 B1.3. Comprender o esencial en situacións que 
impliquen a solicitude de información xeral (datos 
persoais básicos, lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades cotiás, etc.), sempre que 
se fale con lentitude e con claridade.  

 B1.4. Comprender o esencial en conversas 
sinxelas, básicas e breves sobre descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións relativos a 
temas frecuentes e de necesidade inmediata 
relativas ao ámbito persoal, sempre que se fale 
con lentitude, articulando de forma clara e 
comprensible, e se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido xeral e información 
moi relevante e sinxela de presentacións sinxelas 
e ben estruturadas sobre temas familiares e 

 SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no 
seu proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o 
caso: facendo anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo o que 
non se comprende e o que non se coñece 
mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC- 

 SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves, articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, por megafonía, ou nun 
contestador automático), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou 
nunha entrevista na que participa (por exemplo, 
nun centro docente), preguntas sobre asuntos 
persoais ou educativos (datos persoais, intereses, 
preferencias e gustos persoais e educativos, 
coñecemento ou descoñecemento, etc.), así como 
comentarios sinxelos e predicibles relacionados 
con estes, sempre que poida pedir que se lle 
repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB1.4. Entende información relevante do que 
se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, 
albergues, restaurantes, espazos de lecer ou 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

predicibles, previamente traballados, e de 
programas de televisión tales como boletíns 
meteorolóxicos ou informativos, sempre que as 
imaxes porten gran parte da mensaxe. 

centros docentes), sempre que se fale amodo e 
con claridade.  

 CCEC 

 SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, descricións, narracións, puntos 
de vista e opinións formulados de xeito simple 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB1.6. Identifica a información esencial de 
programas de televisión e presentacións sinxelas 
e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do 
seu interese familiares e predicibles articulados 
con lentitude e claridade (por exemplo, noticias, 
documentais ou entrevistas), cando as imaxes 
portan gran parte da mensaxe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B2.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Identificar o contexto, o destinatario e a 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto 
e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

– Execución: 
– Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas principais e 

 B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 
entender a mensaxe.  

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais monolóxicos 
ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, 
utilizando, entre outros, procedementos como a 
adaptación da mensaxe a patróns da primeira 
lingua ou outras, ou o uso de elementos léxicos 
aproximados, se non se dispón doutros máis 

 SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 
seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre 
aspectos concretos de temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos, e responde a 
preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB2.2. Participa en conversas informais breves 
e sinxelas, cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que establece 
contacto social básico, intercambia información e 
expresa de xeito sinxelo opinións e puntos de 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

a súa estrutura básica.  
– Activar os coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

– Expresar a mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo 
de texto memorizados e traballados en clase 
previamente.  

– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que 
realmente lle gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

– Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 
– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de significado 
parecido.  

– Definir ou parafrasear un termo ou 
expresión.  

– Usar a lingua materna ou 
"estranxeirizar" palabras da lingua 
meta.  

– Pedir axuda. 
– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou 
realizar accións que aclaran o 
significado.  

– Usar linguaxe corporal culturalmente 

precisos. 
 B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información 

sobre transaccións e xestións cotiás moi habituais, 
usando un repertorio básico de palabras e frases 
simples memorizadas, e facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite que se 
lle repita ou repetir o dito.  

 B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 
tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro 
ou informal, cunha linguaxe sinxela. 

 B2.5. Dar, solicitar e intercambiar información 
sobre temas de importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal, 
educativo ou ocupacional, e xustificar brevemente 
os motivos de determinadas accións e plans, 
aínda que ás veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións e estruturas, e a persoa 
interlocutora teña que solicitar ás veces que se lle 
repita o dito. 

vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta, facéndose comprender 
aínda que a persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.  

 CD 

 SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.), 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento), facéndose comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite que se repita ou 
repetir o dito. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB2.4. Desenvólvese de xeito simple pero 
suficiente nunha conversa formal, nunha reunión 
ou nunha entrevista (por exemplo, para realizar un 
curso de verán), achegando información 
relevante, expresando de xeito sinxelo as súas 
ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión 
sobre problemas prácticos cando se lle pregunta 
directamente, e reaccionando de forma simple 
ante comentarios, sempre que poida pedir que se 
lle repitan os puntos clave, se o necesita. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

pertinente (xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou corporal).  

– Usar elementos cuasiléxicos (hum, 
puah…) de valor comunicativo. 

 B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos básicos de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 
 c 
 d 
 e 
 i 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema, a partir da información 
superficial: imaxes, organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 
pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión necesarios 
para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais, e do coñecemento e experiencias 
noutras linguas. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás 
imaxes, títulos e outras informacións visuais, e aos 
coñecementos previos sobre o tema ou a situación 
de comunicación, e aos transferidos desde as 
linguas que coñece), identificando a información 
máis importante e deducindo o significado de 
palabras e expresións non coñecidas. 

 B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas 
sinxelas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, e con apoio visual. 

 B3.3. Comprender información relevante e 
previsible en textos descritivos ou narrativos 
breves, sinxelos e ben estruturados, relativos a 
experiencias e a coñecementos propios da súa 
idade e do seu nivel escolar.  

 B3.4. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
breves e ben estruturados, escritos nun rexistro 
formal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou relevantes para os propios 

 SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles 
importantes de textos xornalísticos breves, en 
calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu 
interese e moi coñecidos, se os números, os 
nomes, as ilustracións e os títulos constitúen 
grande parte da mensaxe.  
 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de uso 
cotián, así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade 
básicas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal 
sinxela, en calquera formato, na que se fala de si 
mesmo/a; se describen persoas, obxectos, 
lugares e actividades; se narran acontecementos 
presentes, pasados e futuros, e se expresan de 
xeito sinxelo sentimentos, desexos e opinións 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 B3.2. Soletreo e asociación de grafía, pronuncia e 
significado a partir de modelos escritos e 
expresións orais coñecidas. 

estudos e as ocupacións, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico de uso común. 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 SLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal ou educativo (por 
exemplo, sobre unha bolsa para realizar un curso 
de idiomas).  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB3.5. Entende información específica esencial 
en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados sobre temas 
relativos a asuntos do seu interese, sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 4: Produción de textos escritos  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B4.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias 
competencias xerais e comunicativas, co fin 
de realizar eficazmente a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o tema, o que se pode ou 
se quere dicir, etc.). 

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención de axuda, 
etc.).  

– Uso de elementos coñecidos obtidos de 
modelos moi sinxelos de textos escritos, para 
elaborar os propios textos. 

– Execución: 
– Elaboración dun borrador seguindo textos 

 B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir 
textos (elección da persoa destinataria, finalidade 
do escrito, planificación, redacción do borrador, 
revisión do texto e versión final), a partir de 
modelos ben estruturados e traballados 
previamente. 

 B4.2. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal ou relativa aos seus 
estudos ou á súa formación.  

 B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con 
información, instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás ou do seu 
interese. 

 B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos 
sinxelos e básicos, actuando como mediación 
lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu nivel 

 SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve 
na que se establece e mantén o contacto social 
(por exemplo, con amigos/as noutros países); se 
intercambia información; se describe en termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias 
persoais, de dan instrucións e se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans) e se expresan opinións 
de xeito sinxelo. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa á súa formación, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, 
para subscribirse a unha publicación dixital).  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos curtos 

abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado ou 
a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora 
volvo", "botar unha man", etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
– Atención ás convencións ortográficas e aos 

signos de puntuación. 
– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra, etc.) 
– Reescritura definitiva. 

escolar), e amosando interese pola presentación 
limpa e ordenada do texto. 

 B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro 
formal ou neutro, utilizando adecuadamente os 
recursos básicos de cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación 
máis comúns, cun control razoable de expresións 
e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

 SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes 
soportes, nos que fai comentarios moi breves ou 
dá instrucións e indicacións relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese, respectando as convencións e as normas 
de cortesía máis importantes. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica 
e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas 
ou entidades comerciais, fundamentalmente para 
solicitar información, respectando as convencións 
formais e as normas de cortesía básicas deste tipo 
de textos, cunha presentación limpa e ordenada. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

 a 
 c 
 d 
 i 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos: 
– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas consonánticos e as súas 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso máis común, 
recoñecendo os seus significados evidentes, e 
pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible con 
razoable comprensibilidade, malia o acento 

 SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 o agrupacións.  
– Procesos fonolóxicos máis básicos.  
– Acento fónico dos elementos léxicos illados e na 

oración. 
 B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
– Recoñecemento e uso de convencións sociais 

básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións máis significativas; condicións de 
vida elementais (vivenda); relacións 
interpersoais (familiares, de amizade ou 
escolares), comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos básicos, lugares 
máis habituais, etc.; e a costumes, valores e 
actitudes moi básicos e máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade nos países onde 
se fala a lingua estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas nos 
costumes cotiáns entre os países onde se fala 
a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 

estranxeiro moi evidente ou erros de pronuncia 
que non interrompan a comunicación, e que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións de cando en vez. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións 
ortográficas básicas, tipográficas e de puntuación, 
así como abreviaturas e símbolos de uso común, 
e os seus significados asociados, con corrección 
suficiente para o seu nivel escolar. 

 B5.3. Utilizar para a comprensión e a produción de 
textos orais e escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de 
traballo, actividades de lecer, incluídas 
manifestacións artísticas como a música ou o 
cine), condicións de vida e contorno, relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, 
no centro docente, nas institucións, etc.), e 
convencións sociais (costumes e tradicións), 
respectando as normas de cortesía e máis básicas 
nos contextos respectivos. 

 B5.4. Producir textos e inferir o significado 
probable de palabras ou frases que descoñece a 
partir das experiencias e os coñecementos 
transferidos desde as linguas que coñece.  

 B5.5. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito comunicativo, 

e acentuación de palabras e frases. 

 SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións 
orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa 
respecto e interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
 CSIEE 

 SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre 

as linguas que coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento de relacións persoais 

e sociais básicas propias da súa idade.  
– Descrición de calidades físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos e descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión moi 
básica de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información e 
indicacións, e expresión moi sinxela de opinións 
e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, o descoñecemento 
e a certeza.  

– Expresión da vontade, a intención, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, 
a satisfacción e a sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

mediante os expoñentes básicos de devanditas 
funcións e os patróns discursivos de uso máis 
habitual, así como os seus significados asociados 
(por exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa 
para facer unha suxestión); utilizar un repertorio 
léxico suficiente para comunicar no seu nivel 
escolar, e empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos bastante axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores 
discursivos moi frecuentes), sempre que sexan 
traballados na clase previamente. 
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– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a: 
– Identificación persoal elemental; vivenda, fogar 

e contexto; actividades básicas da vida diaria; 
familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións; saúde máis básica e 
coidados físicos elementais; educación e 
estudo; compras básicas; alimentación e 
restauración; transporte, tempo meteorolóxico e 
tecnoloxías da información e da comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi 
básicos e moi habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias, expresión sinxelas 
de gustos) e léxico sobre temas relacionados 
con contidos moi sinxelos e predicibles doutras 
áreas do currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 
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CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (non seulement…mais aussi); 

disxunción (ou bien); oposición/concesión (cependant); causa (car); finalidade 
(de façon à, de manière à + Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, 
aussi + Adj. /Adv. que; (ex: Il n’est pas aussi intelligent que toi); consecuencia 
(alors, donc); explicativas (ainsi, car). 

 Relacións temporais (puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant 
que + Indic.). 

 Exclamación (Comment, Quel/Quelle/Quels/Quelles, C’est parti!). 
 Negación (ne…jamais, ne… rien, ne… personne, ne…plus). 
 Interrogación (Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle, quels, quelles, pronomes 

interrogativos (ex. lequel, laquelle, etc.), Ah bon? Moi non, Moi non plus). 
 Expresión do tempo: presente (verbos irregulares), pasado (passé composé, 

imparfait), futuro (futur proche, futur simple), condicional (fórmulas de cortesía 
e consello). 

 Expresión do aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual 
(parfois, jamais), incoativo (futur proche), terminativo (passé récent). 

 Expresión da modalidade: factualidade; capacidade (arriver à faire); 
posibilliade/probabilidade (il est probable que, probablement); necesidade; 
obriga/prohibición (c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf., 
interdit de); permiso; intención/desexo (décider de faire qqch., j’aimerais 
beaucoup faire qqch.) ; cortesía. 

 Expresión da existencia (presentativos); a entidade (artigos, morfoloxía 
(prefixos (anti, hyper) e sufixos (-ette, -elle), pronomes persoais, pronomes 
demostrativos; pronomes persoais OD e OI, "en", "y", proposicións adxectivais 
(où, dont); a cualidade, a posesión (adxectivos posesivos). 

 Expresión da cantidade: (plurais irregulares; números cardinais; números 
ordinais; artigos partitivos). Adverbios de cantidade e medidas (beaucoup de, 
quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); o grao.  

 Expresión do espazo (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronome " y "). 

  Expresión do tempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); 
divisións (semestre, période, au moment où); indicacións de tempo (la semaine 
dernière, le mois dernier,); duración (encore / ne…plus); anterioridade (déjà, ça 
fait…que);posterioridade (ensuite, puis); secuenciación (puis, enfin); 
simultaneidade (pendant, alors que); frecuencia (toujours, souvent, pas 
souvent, parfois, jamais). 

 Expresión do modo: (Adv. de manière en –ment). 
 

  
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 
- Comprensión do significado xeral e específico de textos orais sinxelos 

sobre temas coñecidos presentados de forma clara e organizada. 
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- Comprensión da información xeral e específica de textos escritos de 
diferente tipo, sobre temas achegados ós alumnos, e resposta a 
preguntas sobre os mesmos. 

- Redacción de textos de creación propia asociados a distintas situacións 
de comunicación, progresivamente máis extensos e ricos en léxico e 
estruturas, con diversas intencións comunicativas (contar experiencias, 
proxectos, sentimentos, invitacións a acontecementos, etc). 

- Identificación e uso de léxico e frases feitas en relación ás actividades 
deportivas e os hobbies, as tarefas domésticas, o corpo e os estados 
físicos, as actitudes e os sentimentos, as paisaxes, o colexio e os estudos, 
os animais (salvaxes e domésticos), a tecnoloxía e as profesións. 

-    Identificación e uso correcto da gramática en relación os seguintes    
     aspectos: 
-    A expresión da comparación. 
-    Os pronomes relativos: qui, que , où, dont 
-   Partículas para a expresión da causa, da consecuencia e da finalidade. 
-   Os adverbios (de lugar, tempo, modo e cantidade) 
-   O Futur Simple 
-   Os pronomes demostrativos e posesivos. 
-   Os pronomes adverbiais “y” e “en”. 
-   Os pronomes de obxecto directo e indirecto e a súa colocación cando van  
      xuntos na frase. 
-   Os tempos do pasado: Passé Composé e Imparfait. Difencias de uso. 
-   O Condicional. 
   
MATERIAIS CURRICULARES. 
 

   O Departamento de Francés está a utilizar para o nivel de 4ª de ESO  o método 
CLUB PARACHUTE 4 (SANTILLANA, 2012). Este método consta dos 
seguintes elementos:  

1. Libro do alumno 
2. Caderno de actividades  
3. Fichas de avaliación 
4. Guía pedagóxica para o profesor  
5. Versión dixital do método para o profesor a utilizar 

con vídeo proxector ou na pizarra dixital para 
dinamizar as clases e facer do libro do alumno un 
instrumento interactivo. 

 
   Este método tamén ten unha versión dixitalizada, como o que escollemos para 
1º, 2º e 3º de ESO. 
   Deste xeito traballamos en todos os niveis da ESO con métodos plenamente 
actualizados e que ofrecen o maior abanico de posibilidades para o proceso de 
ensino-aprendizaxe dos nosos alumnos de francés. 
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TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
 
   No nivel de 4º ESO o francés conta con tres sesións semanais, unha máis que 
nos tres niveis inferiores. O método CLUB PARACHUTE 4 consta de seis 
unidades. Tendo en conta que os alumnos precisan dun tempo crecente, a 
medida que avanzan no coñecemento da gramática, para realizar exercicios de 
comprensión e expresión escrita un pouco máis complexos, dedicaremos máis 
tempo en cada unha das unidades a estes aspectos e aumentaremos unha hora 
máis no que respecta á avaliación en cada trimestre para adaptala a esta 
circunstancia. 
A distribución das unidades quedaría como sigue: 
 
-  1º trimestre:   mínimo   29 horas           máximo: 33 horas 
Unité 1       de 12 a 14 horas  
Unité 2       de 14 a 16 horas 
Évaluation                      3 horas 
------------------------------------------------------ 
- 2º trimestre:            mínimo  31 horas                     máximo: 35 horas 
Unité 3       de 14 a 16 horas          
Unité 4       de 14 a 16 horas  
Évaluation           3 horas 
----------------------------------------------------- 
- 3º trimestre:                      mínimo 29 horas                        máximo: 33 horas 
Unité 5                 de 13 a 15 horas        
Unité 6      de 13 a 15 horas 
Évaluation           3 horas 

 
8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
    As referencias naturais da metodoloxía utilizada son as instrucións dos 
programas oficiais a as do Cadro europeo común de referencia para as 
linguas. 
    Os obxectivos na ensinanza das linguas, son,  comunicativos e 
pragmáticos: os coñecementos lingüísticos encóntranse ao servizo  das 
competencias comunicativas , as cales buscan sempre unha finalidade práctica, 
a resolución dun problema ou a realización dunha acción significativa.     
    Así pois, a lingua é concibida como unha ferramenta de acción e de 
comunicación. Os alumnos son levados a realizar tarefas mínimas de 
comunicación en contextos variables e diversificados. A través da variedade dos 
textos e das actividades, o traballo sobre as diferentes actividades da fala e da 
comunicación, a progresión en espiral, a participación activa dos alumnos na 
clase, pero tamén grazas ao recurso das novas tecnoloxías, trátase de 
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permitirlles desenvolver as súas competencias xerais e as súas competencias 
da fala na comunicación. Para conseguir isto buscamos: 
 

 Estimular unha autonomía razoada e adaptada á idade dos alumnos  
 Animar os alumnos a observar por eles mesmos e a deducir o sentido 

e/ou as regras de funcionamento; 
 Subliñar a importancia de ter en conta o contexto de acción e de 

comunicación; 
 Concederlles un amplo lugar ás ferramentas dixitais en tanto que soportes 

de aprendizaxe, de comunicación e de acción; 
 Favorecer a sensibilización intercultural pola presenza constante da 

dimensión francófona; 
 Invitar os alumnos a reflexionar sobre o funcionamento da lingua. 

   Con esta mesma finalidade, os alumnos son invitados por quendas a utilizar a 
lingua francesa como útil de comunicación imitada (repeticións, dramatizacións, 
redacción imitando un modelo...), simulada (xogos de rol co desenvolvemento 
aberto ou pechado, mensaxes a correspondentes ficticios,...), didáctica 
(comunicación na clase) e auténtica (expresión do eu persoal). 
 
   O postulado segundo o cal a aprendizaxe da lingua pode e debe contribuír ao 
desenvolvemento das competencias de base sobreentende este conxunto 
pedagóxico. Claramente, o traballo sobre a lingua estranxeira debe reforzar a 
capacidade de integrar coñecementos, habilidades e actitudes co fin de resolver 
problemas e de plantar cara a situacións en contextos diversificados, escolares 
ou non escolares. Este enfoque permite incidir na integración e na aplicación de 
saberes, de saber facer e de saber estar.  
 
   Téntaselle prestar un coidado particular á elección das temáticas, das 
fotografías e documentos empregados na tarefa de ensino-aprendizaxe, co fin 
de suscitar unha curiosidade permanente  e a motivación dos alumnos. 
     Neste senso os métodos elixidos na clase, ofrecen un conxunto diversificado 
de recursos pedagóxicos que teñen por finalidade integrar as necesidades, os 
intereses e os gustos dos alumnos propoñendo actividades concretas, inspiradas 
en situacións reais de comunicación adecuadas á súa idade (o colexio, as festas, 
a familia, os veciños,  os hobbies, etc). Ademais,  coa diversidade de dispositivos 
de traballo (traballo individual, en pequenos grupos e en gran grupo) búscase o 
posibilidade de variar os niveis de dificultade das actividades propostas, co fin 
de que sexa posible traballar tanto con grupos homoxéneos de alumnos coma 
con grupos heteroxéneos constituídos por alumnos cuxo nivel é sensiblemente 
diferente. Este ano, como o pasado, debido ao protocolo COVID, o traballo ten 
que ser de tipo individual na aula, pero tentaremos facer traballo en equipo en 
tarefas de tipo virtual, de modo que cada alumno faga a súa aportación a unha 
tarefa global. 
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9.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 
OS MOMENTOS DA AVALIACIÓN: 
 
A avaliación, parte integrante do proceso de educación, orienta de forma 
permanente os procesos de ensino e aprendizaxe, polo que contribúe á mellora 
do rendemento de ambos. Para que resulte eficaz debe ser continua e estar  
atenta á evolución do desenvolvemento do alumnado, tanto no plano intelectual, 
como afectivo e social. 
 
Avaliación inicial 
  
Axúdanos a coñecer de forma rápida e áxil o perfil da clase e as características 
dominantes do alumnado. Tamén permite que afloren os coñecementos previos 
e as representacións dos alumnos respecto ao francés. Propoñemos a 
realización de actividades que teñen a finalidade de coñecer mellor o potencial 
da clase ao comezo dunha etapa aprendizaxe ou de repaso e integración dos 
contidos vistos nos cursos anteriores, e que cobren tamén os obxectivos propios 
dunha avaliación inicial. 
Se o resultado da avaliación inicial non é o desexado adoptaremos as seguintes 
medidas: 

a) Individuais: 
-Traballo específico sobre os aspectos da materia non asimilados e 
seguimento personalizado da superación das dificultades. 

     b)  Colectivas: 
          - Repaso dos aspectos do curso anterior que non estean ben interiorizados 
           traballándoos de forma simultánea xunto cos novos contidos ata comprobar  
          a súa asimilación e incluíndoos nas probas de avaliación para verificar que  
          non avanzamos na materia sen que estean superados. 
 
Avaliación formativa 
 
Permite ao alumnado empezar a ser consciente da súa aprendizaxe, a medir os 
seus progresos e detectar tanto as súas limitacións como as súas habilidades. 
Calquera actividade de aprendizaxe pode e debe transformarse nunha 
actividade de avaliación formativa si se explicitan as dificultades e a reflexión 
adecuada para mellorar. Diversos procedementos e actividades permítenos 
levar a cabo esta avaliación formativa: test escritos que permiten ao alumnado 
facer un reconto dos seus acertos e erros, seccións  de autoavaliación xeral 
sobre os contidos, actividades en forma de xogo/ concurso que contribúen a 
desdramatizar o erro e a fomentar no alumnado un desexo de superación, 
actividades que contribúen a unha avaliación exterior por parte dos compañeiros 
(diálogos, dramatizacións, exposicións de traballos...) e do profesor, etc.. A 
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comparación entre a autoavaliación e as apreciacións dos compañeiros e do 
profesor permite que todos compartan e cotexen as súas opinións sobre o 
proceso de ensino e aprendizaxe. 
 
Avaliación sumativa ou final 
 
 Asociada directamente á nota, figura como resultado dunha avaliación continua 
sobre as producións do alumnado. Propoñemos instrumentos diversos para levar 
a cabo esta avaliación: memorización de “comptines” , recitación de poemas, 
grellas de exercicios de escoita ou comprensión, bilans orais e escritos, controis 
concretos sobre algún contido gramatical, etc. Todo isto sen descoidar, non 
soamente as producións do alumnado, senón tamén a súa maneira de realizalas, 
é dicir, a creatividade e outros medios expresivos, os seus recursos lingüísticos 
e non lingüísticos etc, aspectos que tamén  deben terse en conta á hora de 
avaliar. 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
   O proceso avaliador nas clases de francés, segunda lingua estranxeira, 
levarase a cabo a través de: 
 

a) A observación directa do alumnado no seu traballo na aula, tendo en 
conta: 
- O seu interese pola materia e a súa actitude cara á aprendizaxe. 
- A asistencia regular e puntual ás clases. 
- O cumprimento das normas establecidas para o traballo na aula,  
   especialmente agora, có protocolo COVID. 
- A súa participación nos traballos propostos ou de posta en común, así 
como na corrección dos exercicios na clase. 
- A súa iniciativa para preguntar en francés. 
- Ter o material necesario para a realización das tarefas 
 

b) A supervisión e análise das fichas de traballo propostas na Aula 
Virtual, as tarefas e deberes realizados na aula e na casa, valorando: 
 - A constancia na realización dos mesmos. 
 - Que os exercicios propostos estean feitos en prazo e corrixidos. 
 - A boa presentación, limpeza e correción. 

           - A súa correcta realización e a utilización dos materiais necesarios para  
           facelos (apuntes, diccionario, etc). 
           - No caso dos proxectos e traballos, a entrega no prazo establecido. O  
           retraso na entrega restará dous puntos na nota dos mesmos sempre e  
           cando non exceda dunha semana. Neste caso non se recollerán e non  
           serán cualificados. 
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 c) A realización periódica de probas auditivas, orais e escritas de diferente 
natureza nas que se avaliará a competencia comunicativa do/a alumno/a. Para 
avaliar esta competencia comunicativa teremos en conta: 

 para avaliar a comprensión oral, se comprende as intervencións do 
profesor e dos compañeiros dentro da aula, se comprende a 
información solicitada en textos, con palabras descoñecidas e se 
identifica a situación de comunicación (quén, qué, onde...) dos 
documentos orais gravados... 

 para avaliar a produción de textos orais: se organiza e é coherente, 
no discurso oral, se utiliza estratexias verbais e non verbais, se 
utiliza o vocabulario  e as estruturas correctas e apropiades, se 
intenta aproximarse a pronuncia e entoación correctas, se respecta 
as intervencións dos compañeiros, se amosa interese por facerse 
comprender... 

 para avaliar a comprensión dun texto escrito: se deduce o 
significado de palabras descoñecidas polo contexto, facendo 
hipóteses, se capta a idea principal, se localiza a información 
específica, se identifica a situación de comunicación (quén, qué , 
onde,  como...) 

 para avaliar a produción de textos escritos: se identifica a situación 
de comunicación, se utiliza os seus coñecementos lingüísticos para 
corrixir e mellorar os textos que escribe, se relé os textos que 
escribe e os corrixe atendendo á ortografía, á presentación, á 
puntuación antes de presentalos, se amosa neles orixinalidade e 
creatividade, interese por facerse comprender, se realiza 
correctamente os exercicios de tipo gramatical propostos,... 
  

 Faranse como mínimo dúas probas escritas por trimestre e as probas orais e 
auditivas que se consideren necesarias durante o curso. As probas que se 
efectúen durante o curso, así como as das convocatorias extraordinarias non 
serán corrixidas e serán cualificadas numericamente cun 0 se se ten constancia 
de que o alumno/a copiou durante a realización das  mesmas ou ten unha 
conducta disruptiva motivo de parte durante súa realización. 
 

10.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
     A cualificación obtida por cada alumno/a en cada avaliación será froito da 
suma de tódolos elementos que veñen de ser expostos. A valoración de cada un 
destes aspectos ao longo do curso será a seguinte para os niveis de 1º e 2º de 
ESO: 
 
-Exames………………………………………………………………... .80%   
(gramática e vocabulario: 60%; comprensión e exp. escritas:10%; 
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 comprensión e exp. oral:10%) 
-Realización dos deberes ou tarefas propostas ...............………..  10% 
-Comportamento, traballo na clase, interese.....…………………… 10%                                                          
                                                         
 
Para 3º e 4º de ESO, a valoración será a seguinte: 
 
Exames……………………………………………………………………80% 
(gramática e vocabulario: 50%; comprensión e exp. escritas: 20%;  
comprensión e exp. oral: 10%) 
Realización dos deberes ou tarefas propostas para casa…………..10% 
Comportamento, traballo na clase, interese............………………....10% 
 
 
 No segundo trimestre en 3º e 4º ESO deberán ler un libro de lectura e realizar 
un traballo sobre o mesmo. Neste trimestre o 20% da parte correspondente á 
comprensión e expresión escritas serán cualificados coa realización deste 
traballo.                                                                                                                                          
 A non realización das tarefas para casa e os negativos de comportamento 
restarán 0,2  ata esgotar a cualificación que corresponde a cada un destes 
apartados. 
A cualificación trimestral será o resultado da media dos distintos apartados 
sempre e cando ningunha das probas escritas teña unha cualificación inferior a 
un 2,5 sobre dez. Para aprobar a materia,  a nota media debe ser igual ou 
superior a 5 puntos. 
  
    A materia de francés é de avaliación continua polo cal nos exames incluiranse 
contidos das avaliacións anteriores. No caso dos alumnos que non superen 
algunha das avaliacións durante o curso, quedarán aprobados se aproban a 
terceira avaliación. Os alumnos que obtiveran unha cualificación negativa na 
terceira avaliación realizarán un exame de recuperación global que versará 
sobre os contidos máis importantes dados durante o curso (cualificado sobre 10). 
Os alumnos que teñan unha avaliación positiva nas tres avaliacións terán como 
cualificación na avaliación final a media das cualificacións das tres avaliacións. 
Considerarase aprobado/a (e polo tanto aprobada a materia de francés do curso 
correspondente) o alumno/a que teña unha cualificación igual ou superior a 5 
puntos. 
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11.  PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES DOS CURSOS ANTERIORES 
 
 Os alumnos que promocionaron no curso 2020-21 coa materia de francés 
pendente, serán informados e coordinados polo Departamento de Lingua 
Francesa en base á orde do 30 de Setembro de 2004, en referencia á avaliación, 
promoción e titulación na E.S.O. 
  Os contidos esixibles para a superación da materia serán os mínimos 
establecidos na programación do presente curso académico para os distintos 
niveis contidos que serán postos en coñecemento dos alumnos afectados, xunto 
cos criterios de cualificación. 
 A avaliación da materia realizarase a través de dúas probas escritas nos 
meses de febreiro e maio respectivamente, sendo a segunda proba de carácter 
final. Previamente á realización das probas, os alumnos deberán entregar unhas 
actividades propostas polo departamento a través da Aula Virtual, que se 
centrarán nos aspectos máis importantes da materia. As actividades suporán 
como máximo o 40% da nota global da proba, supoñendo o exame o 60% 
restante da mesma. 
                   Será necesario obter en cada unha destas convocatorias unha nota 
igual ou superior a 5 (entre o exame e as actividades) para superar a materia. 
Os que non acaden esta cualificación terán que presentarse á convocatoria 
extraordinaria.. 
 Cabe sinalar, con todo,  dado o carácter progresivo da materia, que os 
alumnos que cursen francés este ano e o superen na primeira avaliación (na que 
se repasan os contidos máis importantes do curso anterior) terán superado o 
francés do curso inferior, sempre e cando realicen correctamente as actividades 
de recuperación propostas. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA 
 
  Os alumnos que obteñan unha avaliación negativa na materia de francés 
en xuño, así como os que tiveran o francés pendente e non o superasen ó longo 
do curso, terán que presentarse á proba extraordinaria.. 
 O Departamento de Francés entregará os alumnos, unha folla na que se 
especificarán os contidos sobre os que versará a proba. 
           A proba será puntuada sobre 10 puntos (70% gramática e vocabulario, 
30% comprensión/expresión escrita). 
 Será necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos para superar a 
materia. 
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12.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

     Partindo do recoñecemento de que en todo grupo de alumnos existen  
diferentes estilos, ritmos de aprendizaxe e niveis de motivación, e conscientes de 
que perseguimos o obxectivo de que todos participen no proceso de aprendizaxe 
con plena satisfacción e acaden o éxito de acordo coa súa capacidade e interese, 
os materiais curriculares cos que traballamos achegan numerosas actividades, 
ditados e textos de ampliación e de reforzo para nos axudar e responder 
axeitadamente ante as diferenzas individuais, actividades dirixidas ben ós 
alumnos que rematen antes o seu traballo (ampliación), ben aos que precisan 
traballar máis ou “doutro xeito” algún contido concreto (reforzo), incluíndo tamén 
actividades para explotar a oralidade e atender ás diversas necesidades e ritmos 
de adquisición que amose cada grupo de alumnos e alumnas. 
 

A atención á diversidade centrarase en: 
- Tempo e ritmo de aprendizaxe 
- Metodoloxía personalizada. 
- Reforzo de técnicas de aprendizaxe: estratexias.  
- Mellora dos procedementos, hábitos e actitudes de traballo.. 

 
    Terase tamén en conta que alumnos sen unha gran capacidade como 
aprendices de linguas poden, con todo, ser bos en campos como a arte ou as 
matemáticas, ou poden ter algunha afección interesante que o profesor pode 
aproveitar para a clase (manualidades, ditados para colorear, pósteres, 
organización de coreografías francesas...., presentación de traballos en power 
point,). 
 

13. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 
 
     Na materia de francés, todos os métodos cos que traballamos ocúpanse da 
educación en valores mediante os temas elixidos , permitindo que profesor e 
alumnos reflexionen sobre eles. 
     Ademais, na aula traballaremos a Educación moral e cívica,  axudando a 
que os nosos alumnos teñan un comportamento adecuado nos traballos en 
grupo, axudando os compañeiros que teñan algunha dificultade en seguir o ritmo 
do grupo e tamén a vencer o medo a expresarse en público nunha lingua 
estranxeira. Os rapaces aprenderán que a realización de actividades en grupo 
xera a representación de diferentes situacións: propoñer, aceptar, rexeitar, 
valorar un traballo realizado, pedir e dar unha opinión. 
     Por outro lado faremos reflexionar ós alumnos sobre os amigos, sobre o valor 
da amizade. 
     Utilizando a lingua estranxeira como vehículo, algúns dos temas dos métodos 
traballan a Educación para a saúde, incidindo en aspectos básicos para o 
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mantemento dun estado de saúde óptimo, tanto físico coma mental. Este tema 
podémolo utilizar na clase para suscitar un debate en torno aos hábitos de saúde 
dos rapaces das novas xeracións. 
     O feito de estar estudando outra lingua que vai asociada a unha realidade 
cultural e xeográfica diferente á nosa, permítenos traballar constantemente a 
Educación para a paz e a convivencia, fomentando que os alumnos coñezan, 
acepten e respecten outras culturas, mostrando unha actitude de tolerancia e 
respecto cara a elas. 
      Por último outros temas permiten traballar aspectos relacionados coa 
Educación ambiental, tocando temas como a contaminación, a reciclaxe, o 
quentamento do planeta, etc. 
 

 
14. ACCIÓNS PREVISTAS EN RELACIÓN AO PROXECTO 
LECTOR 

 
En relación co Proxecto Lector que se elaborou no centro e que recolle todas 

as actuacións do mesmo destinadas ó fomento da lectura, a escritura e as 
competencias básicas, os materiais curriculares elixidos para traballar nos catro 
niveis da E.S.O están estruturados xa de acordo coas esixencias da nova lei. 
        Para cada nivel, en cada unha das seis unidades do libro do alumno 
atopamos unha parte destinada a traballar a lectura e a escritura a través de 
textos de diverso tipo que aumentan o seu nivel de complexidade e tamén tenden 
a ser cada vez máis variados conforme vai aumentando o nivel de francés dos 
alumnos. 
 
       En 4º de E.S.O temos unha sesión máis á semana que nos outros tres niveis 
e isto permítenos dedicar máis tempo á lectura dos textos do método que son 
bastante numerosos e variados (texto epistolar, texto narrativo, texto 
descritivo...etc) así como á expresión escrita. 
 
         Paralelamente ás lecturas do libro, o Departamento de Francés contempla 
a lectura obrigatoria dun libro para os niveis de 3º e 4º da E.S.O. Os alumnos 
deberán ler o libro ó longo do segundo trimestre  e posteriormente  realizar un 
traballo de comprensión e expresión escrita e que deberá ser entregado ao  final 
da avaliación. A correcta realización do traballo será puntuado cun máximo de 
dous puntos na nota do segundo trimestre. 
 
             Os textos escollidos para o presente curso son, como ven sendo 
habitual, da colección Évasion da editorial Santillana, seleccionando un título de 
nivel 1 para 3º E.S.O e outro de nivel 2 para 4ª E.S.O. 
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15. ACCIÓNS DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS EN 
REFERENCIA Ó PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS. 
 
RECURSOS INFORMÁTICOS: 
 
            Durante este curso académico, 2021-22, o noso centro traballará con 
EDIXGAL de 1º a 4º de ESO. Todas as aulas da ESO están equipadas con 
taboleiro dixital e ordenadores para os alumnos e para o profesor a fin de 
convertelos en instrumento habitual para a práctica docente. Así pois, nestes 
grupos haberá moito achegamento ás TICS no traballo diario da aulas. 
 
.          O Departamento traballará a partir de agora con métodos que teñen 
versión dixitalizada. De momento só imos empregar a versión dixital do libro de 
texto para o profesor e os alumnos, pero utilizaremos o caderno de actividades  
en papel, pensando en que pode servir de apoio se hai algunha problema coa 
rede que nos dificulte o normal desenrolo da clase. O feito de empregar un 
método dixitalizado supón a vantaxe de ter nun mesmo soporte todos os 
elementos de método e de navegar facilmente dun ao outro. 
 
            Por outro lado, dado o escenario Covid seguirase a traballar a materia a 
través da Aula Virtual, que xunto con EDIXGAL, abre interesantes posibilidades 
de traballo cós alumnos, podendo empregarse para realizar distintas probas no 
caso de non poder realizalas de xeito presencial. 
 
RECURSOS AUDIOVISUAIS: 
 

Todas as aulas nas que se imparten clases están dotadas de ordenador 
pantalla e proxector que se empregan a diario para o uso do libro dixital e tamén 
con motivo da proxección de películas, vídeos ou documentais en francés.   

 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 
          O Departamento de francés procurará a consecución dos seguintes 
obxectivos en relación co plan de convivencia elaborado no centro: 
 

- Concienciar ós alumnos da importancia de respectar as normas de 
convivencia. 

- Favorecer un clima de confianza, respecto e colaboración axeitado 
na aula. 

- Facilitar a superación de hábitos discriminatorios de tipo sexista, 
racista, etc 

- Potenciar a convivencia no respecto e na tolerancia entre alumnos de 
diferente nacionalidade, etnia ou relixión. 
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- Fomentar o respecto por todo o que é distinto ao propio así como con 
respecto ás diferenzas de opinión das persoas. 

- Promover o interese, a valoración e o respecto cara outras culturas e  
linguas. 

- Intentar detectar os casos de acoso escolar e outros conflitos entre o 
alumnado. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Para este curso 2021-22, o Departamento de Francés ten programadas as 
seguintes actividades : 
 

1. Colaboración en proxectos de centro: 
 

 Proxecto Lector  
 Plan Tic 

 
2. Actividades propias da área de francés: 

 
 Proxeccións de documentais e filmes. 
 Realización de traballos murais e proxectos, (individuais este año 

polo escenario Covid). 
 Audicións de música francófona. 
 

3. Conmemoracións 
 
Para informar, motivar a reflexión e espertar a solidariedade arredor das 
problemáticas de interese xeral, o departamento de Francés dedicará un 
tempo á análise e á comparanza intercultural, realizando actividades 
normais da clase que traten de problemáticas globais. Algunhas datas 
interesantes serían: 
 
16 de outubro:  Día mundial da alimentación 
10 de decembro:  Día dos dereitos humanos 
30 de xaneiro:  Día escolar da non-violencia e da paz 
8 de marzo:   Día internacional da muller traballadora 

           7 de abril:   Día mundial da saúde 
           23 de abril:  Día do libro 
           9 de maio:   Día de Europa 
           5 de xuño:             Día mundial do medio ambiente. 
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18.  CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

 
       Có fin de mellorar a práctica docente e de comprobar o grao de adecuación 
da metodoloxía, os contidos e a temporalización dos mesmos, así como dos 
instrumentos de avaliación empregados, o Departamento de Francés tomará 
nota sobre o desenvolvemento na aula das distintas unidades didácticas 
presentadas nesta programación. Observaranse todos os aspectos do proceso 
de ensino-aprendizaxe e anotaranse as conclusións pertinentes de cara corrixir 
os defectos, insuficiencias ou erros detectados. Así, teremos en conta os 
seguintes aspectos: 
  

- Adecuación dos recursos empregados (materiais, organización, etc.) 
- Interese creado polas actividades propostas nas distintas unidades. 
- Grao de dificultade dos traballos e actividades presentados ós alumnos e 

adecuación da súa secuencia. 
- Observacións e reflexións sobre os procesos de aprendizaxe do 

alumnado (se os alumnos percibiron o sentido das tarefas, se a 
organización en grupos foi positiva, etc.) 

- Ambiente creado, clima de convivencia na aula e implicación dos alumnos 
nas diferentes tarefas propostas. 

 
   As conclusións obtidas serán recollidas na memoria feita ao final do curso e 

nos servirán para realizar os cambios pertinentes na programación do vindeiro 

curso. 

 

19.- METODOLOXÍA E CRITERIOS DE AVALIACIÓN NO CASO DE 

ENSINO SEMI-PRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

. 
O Departamento de Francés matriculará a todos os alumnos da materia na Aula 
Virtual de cara a poder traballar de xeito telemático no caso de semi-
presencialidade ou non presencialidade. Asimesmo, EDIXGAL e/ou a Aula Virtual 
empregarase tamén de cara a entregar proxectos, traballos ou actividades que, 
dado o protocolo Covid non poidan ser corrixidos en papel. 
En caso de interrupción das clases, os contidos serán explicados na medida do 
posible a través de conexións cos alumnos ou ben a través de videos ou apuntes 
que se colgarán en cada nivel para traballar os distintos contidos. 

 
  Para alumnos que non teñan posibilidade de conectividade buscaranse outras 
canles a través da comunicación mediante o titor coas familias (traballo e 
correccións a través do correo electrónico, fundamentalmente). A fin de facilitar 
esta vía de traballo, o Departamento de Francés solicitará aos alumnos unha 
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dirección de correo electrónico para poder proporcionar indicacións e facilitar 
traballo aos alumnos que puideran ter algún problema ou dificultade para acceder 
á Aula Virtual. 
A información aos alumnado realizarase fundamentalmente a través da Aula 
Virtual. Para a información ás familias utilizarase a canle do titor do grupo así como 
a plataforma Abalar móbil. 
 

  Os  materiais e recursos a empregar, serían os seguintes: 
 

-Libro de texto e actividades empregados durante o curso. 
-Materias procedentes doutros libros de distintas editoriais. 
-Material de elaboración propia. 
-Páxinas web relacionadas coa materia: Le point du Fle, Français Facile, 

J’aime le français, Français avec Pierre, etc 
-Videos e cancións de Youtube para traballar os distintos contidos. 

 
  En canto aos criterios de avaliación, nun posible escenario de semipresencialida-
de ou non presencialidade, se verían modificados con respecto á situacion actual 
de presencialidade. Neste caso valoraríanse máis a realización de actividades e 
traballos, sendo menor a porcentaxe correspondente aos exames: 
 
 
-Exames………………………………………………………………... .50%   
(gramática e vocabulario: 30%; comprensión e exp. escritas:10%; 
 comprensión e exp. oral:10%) 
-Realización dos deberes ou tarefas propostas ...............………..  30% 
-Corrección e presentación correcta das tarefas así como entrega en prazo das 
mesmas............................................................................................20%. 

                                                                                          
                                                         
 Se a non presencialidade é temporal, que é o previsible no escenario actual, 
sempre  que as probas de avaliación poidan ser realizadas presencialmente 
aínda que sufran un aprazamento, os criterios de avaliacíón serán os habituais 
nunha situación de presencialidade,  pero se isto non fora posible aplicaranse os 
criterios arriba expostos. 
 
O Departamento de Francés está formado este curso 2021-22 por dous 
profesores:    
 

 Montserrat Lorenzo Romeu, Xefa do Departamento e que imparte os 
niveis de 3º e 4º ESO, dous grupos de 2º ESO e un grupo de 1º ESO. 
 

 Miguel Ángel Fernandez García, que imparte clase en dous grupos de 1º 
ESO e dous grupos de 2º ESO. 
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                                                                  Narón, 28 de outubro de 2021 

 
Asdo: 
 
 
 
 
Montserrat Lorenzo Romeu                             Miguel Ángel Fernández García                                                  
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1.– INTRODUCIÓN 

 

1.1. Xustificación da programación. 

A finalidade desta programación é, en primeiro lugar, conseguir que o 

alumnado adquira tódalas competencias marcadas pola LOMCE, 

centrándonos, como é lóxico, na competencia en comunicación lingüística, e 

facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, aprender a 

aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, 

incorporar o conxunto de elementos transversais no proceso de aprendizaxe, 

recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse 

intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na 

aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, 

a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 

prevención da violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de 

conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e 

xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o 

medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de 

risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o 

desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta 

equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

Esta programación ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a 

globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua 

estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos 

alumnos á hora de aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, 

elementos que se converteron nunha prioridade e nun instrumento clave no 

proceso de aprendizaxe, non só na etapa á que fai referencia este documento, 

senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que 

se produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á diversidade nas 

habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do 

talento de cada un deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, 

axudando no desenvolvemento do mesmo; coordinará accións, impulsando 

actitudes positivas cara ó idioma e á cultura inglesa, captando e desenvolvendo 

o interese do alumno cara ó novo e á creatividade, participando de maneira 

activa e reflexiva, e tratando os erros coma sinais de progreso. Pola súa parte, 

o alumnado debe participar de maneira activa no seu proceso de aprendizaxe, 

sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser da educación. 

 

1.2. As Competencias Clave Integradas. 
A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de 

cidadán competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e 

autónoma.  
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Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente 

continua, constitúe un proceso de construción social e emocional do 

coñecemento na que interaccionan permanentemente o corpo, a mente, a 

razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de 

competencias, o alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será 

capaz de aplicar o que sabe en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica 

e demostrar os coñecementos, habilidades e actitudes que posúe para resolver 

diferentes feitos en diversos contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o 

alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais 

que sabe ser e estar. De esta maneira vemos como unha competencia integra 

os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos 

e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos 

recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno no 

coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como 

cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de actitudes sociais, cívicas e 

intelectuais que impliquen o respecto ós demais, responsabilidade e 

cooperación. 

Esta programación recolle e integra os diferentes elementos curriculares -

obxectivos, estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da 

lingua estranxeira, así como criterios e indicadores de competencias para a 

avaliación da adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da 

materia. 

 

 

2. CONTEXTO  

 

2.1. Contexto particular do centro. 

O CPI O Feal ,está situado no concello de Narón. Narón é unha comunidade 

próxima á cidade de Ferrol. É unha comarca, ata fai pouco tratábase dunha zoa 

bastante rural pero que sufriu unha explosión demográfica moi importante nos 

últimos anos. É unha localidade moi  dinámica que conta cunha poboación 

duns 40.000 habitantes. A maioría da poboación é moi nova polo que o número 

de alumnado medra ano a ano.  

Aínda que, como xa dixemos, o centro se sitúa nunha comarca moi próxima a 

unha cidade, moitos alumnos do centro proceden do entorno rural, sendo moi 

importante o número de alumnos que se desprazan en autocar. 

 Na actualidade o Centro acolle alumnos e alumnas procedentes das 

parroquias do Alto do Castiñeiro, O Couto, Piñeiros, Xuvia, S. Xiao de Narón, 

Sedes, Castro, O Val e S. Mateo. 

 A procedencia deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e alumnas das 

parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao e S. Mateo, que viven nun 

contorno rural, atópanse os alumnos/as do Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros e 
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Xuvia cunha procedencia semiurbana ou claramente urbana (núcleos de Xuvia, 

Piñeiros, Freixeiro e o Alto). Tamén coexisten no Centro outras culturas 

minoritarias formadas principalmente pola etnia xitana e inmigrantes 

latinoamericanos. 

O Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC), segundo os datos da última 

Avaliación de Diagnóstico, sitúa ao noso centro nun nivel medio baixo. Isto vai 

ser tido en conta á hora de que os alumnos realicen traballos na casa pois 

moitos deles, sobre todo no primeiro ciclo non conta con conexión a Internet. 

Non hai datos obxectivos sobre o emprego do galego e ou castelán no 

Concello, sen embargo entre o alumnado do centro, temos constancia de que é 

o castelán a lingua habitualmente empregada pola maioría do noso alumnado.  

 

2.2.   Departamento didáctico. 

O departamento didáctico está formado por: 

Mª José Vázquez Núñez, Xefa de departamento e coordinadora da sección 

bilingüe de Educación Plástica en 3º ESO. 

María Rosario Castro Casás, coordinadora da sección bilingüe de Música en 3º 

ESO. 

Durante este curso 2021-22 , os grupos serán os que seguen: 

3 grupos de 1º ESO 

4 grupos de 2º ESO 

3 grupos de 3º ESO 

2 grupos de 4º ESO 

 

 

3.OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA 
 
As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes 
no eido escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo 
progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que 
tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase comprometido como 
membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas 
comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. 
Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo 
para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a 
aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes 
linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración 
do currículo da área. 
 
O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a 
desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ós demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os 
dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
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homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 
en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 
da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquier outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supongan discriminación entre homes e mulleres, 
así ́como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións cos demais, así ́como rexeitar a violencia, 
os prexuizos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 
pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, 
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación. 
 
f) Concebir o coñecemento científico coma un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castellana, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 
propias e dos demás, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que ralizaran aportacións importantes á cultura e á 
sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
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relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
natural, contribuíndo á súa conservación e mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, 
e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ó exercicio deste 
dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
 
 
4. COMPETENCIAS CLAVE 
 
A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e 
do Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre 
outras, baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias como 
complemento á aprendizaxe dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica 
para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos 
cos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe, entre 
os que se atopan as competencias clave. Propóñense novos enfoques na 
aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio dirixido a aquilo 
que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás 
competencias clave, que se consideran prioritarias de cara ó desenvolvemento 
do alumnado. 
No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe 
ter o alumno cando remata a súa escolaridade obrigatoria para enfrontarse ós 
retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes:  
 

 Competencia en comunicación lingüística. 
Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción 
comunicativa dentro dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de 
producir, tamén recibe mensaxes con distintas finalidades. Supón a apertura 
dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e 
constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a lectura 
coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 
O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de 
comunicación, pon en funcionamento unha serie de actitudes e valores como 
son o respecto polas normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o 
desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós dereitos humanos e o 
pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das capacidades 
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afectivas en tódolos ámbitos, interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das 
destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 
A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco 
compoñentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico e 
persoal, que se concretan en diferentes dimensións na interacción 
comunicativa.  
 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento 
matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos 
fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre os números e as 
súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de 
razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer 
máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 
problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición 
supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o coñecemento 
conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución dunha 
tarefa matemática determinada. 
Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no 
rigor, o respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na 
competencia matemática son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría 
e a estatística. 
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un 
achegamento ó mundo físico e á interacción responsable co mesmo. 
Contribúen ó desenvolvemento do pensamento científico e capacitan o 
individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para 
actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e 
tecnolóxicas. 
O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 
científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e 
tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e situacións 
interconectadas; así como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular 
ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un 
obxectivo.  
As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 
asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación 
científica, a valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a 
conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha 
actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito 
natural e social. 
 
 

 Competencia dixital 
Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 
comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas 
tecnoloxías e a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes 
para ser competente nun ámbito dixital.  
Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do 
desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, 
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o procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a 
seguridade e a resolución de problemas en distintos contextos. 
O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos 
tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo 
eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de información e 
innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa 
utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 
A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que 
permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas 
tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de 
interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital 
implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a 
curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 
 

 Aprender a aprender  
Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser 
capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para 
a aprendizaxe permanente. 
Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que 
requiren unha reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de 
aprendizaxe, polo que os procesos de coñecemento se converten en obxecto 
do coñecemento e deberase aprender a executalos axeitadamente. 
As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a 
motivación para aprender e a confianza para alcanzar as metas da 
aprendizaxe. 
 

 Competencias sociais e cívicas 
Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 
coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade 
social do mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha 
sociedade cada vez máis plural. 
 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a 
adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos 
de conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. 
Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de 
comunicarse de forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun 
mesmo, a integridade e a honestidade. 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de 
democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.  
Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente 
no ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da 
comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e 
comprensión das diferentes relixións ou culturas. 
O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con 
valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude 
solidaria e responsable. 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que 
implica adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando 
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adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 
responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.  
A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros 
cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.  
Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de 
recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, 
profesionais e comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, 
de planificación, organización, xestión, toma de decisións, resolución de 
problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 
Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a 
actuar de forma creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a 
independencia, o interese e esforzo, e o espírito emprendedor. 
 

 Conciencia e expresións culturais 
Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 
enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  
Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre 
a herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e 
outras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento 
básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes 
artísticas e a identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a 
sociedade. 
A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a 
aplicación de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, 
valorar, emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, 
ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto 
por elas e pola conservación do patrimonio. 
 
5. COMPETENCIAS CLAVE NESTA MATERIA 

 
Imos expoñer os aspectos máis relevantes na nosa materia, a expensas do que 
a práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 
 

 Competencia en comunicación lingüística: 
O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta 
competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de 
novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. 
A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe 
como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, 
interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 
coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 
emocións e a conduta. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de 
expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, 
para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia 
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matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 
As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da 
natureza, dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos 
produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da 
ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os 
avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a 
tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas competencias básicas o 
uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar 
obxectivos baseados en probas. 
 

 Competencia dixital 
A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de 
información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira 
ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando 
contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en 
dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e 
transformala en coñecemento. 
 

 Competencia para aprender a aprender 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír 
contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, 
para que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que 
estratexias os fan máis eficaces. 
Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na 
aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a 
expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras. 
 

 Competencias sociais e cívicas 
As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que 
tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha 
lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados 
ás diferentes comunidades de falantes desta. 
Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o 
respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 
comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a comprender e 
apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a 
autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo 
outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para 
relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar 
as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber 
axeitadamente ós demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa 
e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade 
de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais 
ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 
Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar 
novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 
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 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 
competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 
limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. 
Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e 
comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes 
realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 
Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais 
técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a 
música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que 
adquiren as chamadas artes populares. 

 
6. DESCRIPTORES DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Co fin de que as Competencias Clave poidan ser utilizadas e avaliadas dun 
xeito eficaz, é necesario analizalas en Descriptores, os cales describen, 
especifican e matizan cun maior nivel de detalle os logros que os alumnos 
deben obter en cada competencia. 
Os descriptores son unha ferramenta útil para facer fincapé en aqueles 
aspectos e características que se consideran esenciais na aprendizaxe dos 
alumnos. A continuación detállanse os descriptores para todas as 
competencias clave tendo presente que a área que nos ocupa é a de lingua 
estranxeira. 

 
 
A.Descritores para o Primeiro curso da ESO: 
 
 Competencia en comunicación lingüística     

        
 

ESCOITAR 
- Utiliza aspectos sonoros da linguaxe (pronunciación, acentuación e ton de 

palabras, frases e textos) para a comprensión da audición 
- Interpreta os elementos paralingüísticos (verbais e non verbais), para a 

comprensión do texto. 
- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
- Relaciona o vocabulario con outras áreas específicas do saber 
- Constrúe significado a partir do contexto; usa antónimos, sinónimos, 

campos léxicos, .... 
- Comprende de forma global a audición: título, intención xeral... 
- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; aspectos reais e 

fantásticos 
- Ten opinión persoal sobre o contido das audicións    

     
    

FALAR 
- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e confianza 
- Usa elementos paralingüísticos e estratexias de comunicación 
- Elabora un guión previo 
- Desenvolve o discurso de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión 
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- Usa un vocabulario axeitado 
- Responde a preguntas formuladas sobre a información presentada 
- Autovalora a súa intervención 
- Manifesta interese por mostrar coñecementos relacionados coa exposición 

 
CONVERSAR          

  
- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e confianza 
- Interpreta e usa elementos paralingüísticos 
- Utiliza patróns lingüísticos adaptados. 
- Inicia a conversación: saúdo, presentación propia e doutras persoas, 

presentación de elementos do contexto e do tema. 
- Mantén o diálogo e a comunicación de forma ordenada 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Autovalora a súa intervención   

 

LER 
-  Le de xeito expresivo (pronunciación, acentuación e ton de palabras, 

frases e textos) utilizando os elementos sonoros para mellorar a 
comprensión do texto 

- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
- Constrúe significado a partir do contexto: sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, ... 
- Comprende o texto de forma global: título, intención xeral... 
- Interpreta elementos contextuais asociados á comprensión do texto 
- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; e aspectos reais 

e fantásticos 
- Opina sobre o contido e a forma do texto 
- Valora e opina acerca da información obtida 
- Autovalora o nivel de comprensión alcanzado 
- Identifica e interpreta relacións entre o texto e os contidos doutras áreas e 

situacións 
- Goza coa lectura autónoma        

    

 
ESCRIBIR 

- Presenta o traballo escrito de forma clara, ordenada e adaptada ao 
formato, 

- Elabora un guión previo 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Usa os signos de puntuación 
- Integra elementos de apoio (ilustracións, gráficos, características 

tipográficas, ...) 
- Revisa e autocorrixe o texto 
- Autovalora o texto         

     
 Competencia Matemática        

     
- Identifica, coñece e usa os números ordinais e cardinais en lingua 

estranxeira 
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- Segue procesos de pensamento -indutivo ou dedutivo- propios das 
ciencias, para o desenvolvemento da súa competencia lingüística 

- Comprende o enunciado dunha actividade relativa a datos, cifras ou 
estatísticas 
       

 Competencia para o coñecemento e a interacción co mundo físico 
       

- É consciente da importancia do coidado da saúde persoal e do ámbito 
- Ten hábitos correctos de hixiene, descanso e coidado persoal 
- Practica o consumo racional 
- Coñece os efectos nocivos sobre a saúde de substancias tóxicas como o 

tabaco, o alcohol e as drogas 
- É crítico ante a polución e ante os efectos do cambio climático 
- É consciente da importancia do aforro enerxético 
- É coidadoso co ámbito 
- Coñece e entende as consecuencias dos desastres naturais e provocados 

pola acción do home.   
 
 Tratamento da información e competencia dixital    

       
- Coñece e aplica ferramentas informáticas: panel de control, procesadores 

de texto, follas de cálculo, bases de datos, etc. 
- Localiza información de distintas fontes: CD-ROM, buscadores, etc. 
- Usa ferramentas de comunicación social: correo, foros, etc. 
- Coñece as normas de comunicación en ámbitos virtuais 
- Fai un uso ético, responsable e seguro de Internet. 
- Valora as TIC como instrumentos de aprendizaxe   

  
 Competencia social e cidadá       

       
- Escoita de xeito activo 
- Mostra unha actitude flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Acepta a todos os compoñentes do grupo 
- Colabora activamente nas tarefas de grupo 
- Respecta o traballo e as opinións dos demais 
- Mostra expectativas positivas cara ao traballo en equipo 
- Participa na elaboración das normas da clase 
- Cumpre cos acordos e é consciente das consecuencias do seu 

incumprimento 
- Formula preguntas, queixas e peticións nun marco de respecto 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízos 
- Compara e contrasta diferentes culturas 
- Valora a lingua estranxeira como medio de comunicación e entendemento 

 
 

 Competencia cultural e artística       
       

- Describe unha obra artística utilizando a linguaxe axeitada: materiais, 
cores, texturas,… 

- Discrimina información relevante e complementaria dun texto ou audición 
relativa a unha expresión cultural: cancións, pinturas, etc. 

- Identifica, describe e respecta as manifestacións de diversas culturas 
- Identifica semellanzas e diferenzas entre outras culturas e a propia 
- Ten independencia de criterio ao ofrecer a súa opinión sobre unha 

manifestación cultural 
- Xustifica e argumenta a súa opinión 

        
 Aprender a aprender         

     
- Mostra coñecemento e confianza de si mesmo 
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- Recoñece e acepta os erros e críticas 
- Argumenta e xustifica as súas opinións 
- Actúa con seguridade e sen inhibición 
- É realista na valoración entre o esforzo dedicado e o resultado obtido 
- Busca solucións a problemas de aprendizaxe da lingua ou outros 
- Móstrase dialogante 
- Contrasta o aprendido co seu coñecemento previo 
- Planifica e organiza o espazo de estudio, os materiais e o tempo 
- Identifica obstáculos e interferencias no seu proceso de estudio 
- Identifica elementos de motivación no seu proceso de aprendizaxe 
- Ten autocontrol da súa atención, concentración e perseveranza na tarefa 
- Utiliza técnicas de aprendizaxe: lectura eficaz, subliñado, resumo, mapas 

conceptuais, etc. 
- Usa sistemas de arquivo de material de estudio e recuperación: 

apuntamentos, lecturas, actividades, etc. 
- Mostra iniciativa ao consultar outras bases de datos ou fontes de 

información 
- Autoavalía de forma realista o proceso e o resultado da presentación das 

súas tarefas  
     
        
 Autonomía e iniciativa persoal       

  
- Formula e resolve preguntas e problemas 
- Busca alternativas a procesos ou solucións diferentes e imaxinativas 
- Toma decisións 
- Mostra iniciativa na busca de información, a lectura, etc. 
- Usa unha linguaxe realista para falar de si mesmo 
- Recoñece os erros e acepta e responde axeitadamente ás críticas 
- Argumenta e xustifica as súas preferencias, ideas e opinións 
- É responsable no desenvolvemento da actividade tanto individual como de 

equipo 
- Mostra autocontrol, perseveranza, superación e rigor 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízo ou estereotipo 
- Está aberto aos cambios e non os percibe como ameaza 
- Autoavalía o proceso de aprendizaxe e valora os erros para mellorar 
- Ten independencia de criterio 
- Actúa de xeito flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Fixa obxectivos e metas   

 

 
 
B.Descriptores para o Segundo curso da ESO: 
 
 Competencia en comunicación lingüística     

        
 

ESCOITAR 
- Utiliza aspectos sonoros da linguaxe (pronunciación, acentuación e ton de 

palabras, frases e textos) para a comprensión da audición 
- Interpreta os elementos paralingüísticos (verbais e non verbais), para a 

comprensión do texto. 
- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
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- Relaciona o vocabulario con outras áreas específicas do saber 
- Constrúe significado a partir do contexto; usa antónimos, sinónimos, 

campos léxicos, .... 
- Comprende de forma global a audición: título, intención xeral... 
- Usa adxectivos, adverbios, nexos, verbos, expresións e locucións,... para 

a comprensión das relacións espazo temporais e lóxicas 
- Identifica e interpreta as categorías gramaticais (nomee, pronome, 

adxectivo, determinantes, verbo, adverbios, conectores,...) para a 
comprensión da audición 

- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; aspectos reais e 
fantásticos 

- Identifica relacións entre o contido do texto e contidos doutras áreas e 
situacións 

- Ten opinión persoal sobre o contido das audicións    
     

    

 
FALAR 

- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e confianza 
- Usa elementos paralingüísticos e estratexias de comunicación 
- Elabora un guión previo 
- Desenvolve o discurso de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Responde a preguntas formuladas sobre a información presentada 
- Usa categorías gramaticais, (nomee, pronome, adxectivo, determinantes, 

verbo, adverbios, conectores,...) para enriquecer o discurso 
- Autovalora a súa intervención 
- Manifesta interese por mostrar coñecementos relacionados coa exposición 

   
CONVERSAR          

  
- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e confianza 
- Interpreta e usa elementos paralingüísticos 
- Utiliza patróns lingüísticos adaptados. 
- Inicia a conversación: saúdo, presentación propia e doutras persoas, 

presentación de elementos do contexto e do tema. 
- Mantén o diálogo e a comunicación de forma ordenada 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Comprende opinións e puntos de vista doutros interlocutores 
- Expón e argumenta a propia opinión e punto de vista 
- Autovalora a súa intervención 
- Valora a conversación e o diálogo en situacións cotiás e para a resolución 

de conflitos   
 

 
LER 

- Le de xeito expresivo (pronunciación, acentuación e ton de palabras, 
frases e textos) utilizando os elementos sonoros para mellorar a 
comprensión do texto 

- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
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- Constrúe significado a partir do contexto: sinónimos, antónimos, campos 
semánticos, ... 

- Comprende o texto de forma global: título, intención xeral... 
- Interpreta elementos contextuais asociados á comprensión do texto 
- Usa categorías gramaticais (adxectivación, adverbios, nexos, verbos, 

expresións e locucións,...) para a comprensión das relacións espazo 
temporais e lóxicas 

- Coñece e utiliza as estruturas gramaticais para a expresión de relacións e 
do contido proposto (coordinación, subordinación, comparación, condición, 
....) 

- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; e aspectos reais 
e fantásticos 

- Opina sobre o contido e a forma do texto 
- Valora e opina acerca da información obtida 
- Identifica o tipo e estilo do texto en función da intención comunicativa: 

(carta formal, informal, correo electrónico, convite, ... 
- Identifica a fonte ou fontes do texto 
- Autovalora o nivel de comprensión alcanzado 
- Identifica e interpreta relacións entre o texto e os contidos doutras áreas e 

situacións 
- Goza coa lectura autónoma        

    

 
ESCRIBIR 

- Presenta o traballo escrito de forma clara, ordenada e adaptada ao 
formato, 

- Elabora un guión previo 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Usa un repertorio léxico rico: cantidade e variedade 
- Usa os signos de puntuación 
- Usa categorías gramaticais, tempos verbais, adxectivos, conectores, 

adverbios, ... para enriquecer o discurso 
- Integra elementos de apoio (ilustracións, gráficos, características 

tipográficas, ...) 
- Revisa e autocorrixe o texto 
- Autovalora o texto 

    
           

 Competencia Matemática        
     
- Identifica, coñece e usa os números ordinais e cardinais en lingua 

estranxeira 
- Segue procesos de pensamento -indutivo ou dedutivo- propios das 

ciencias, para o desenvolvemento da súa competencia lingüística 
- Comprende o enunciado dunha actividade relativa a datos, cifras ou 

estatísticas  
       

 Competencia para o coñecemento e a interacción co mundo físico 
       

- É consciente da importancia do coidado da saúde persoal e do ámbito 
- Ten hábitos correctos de hixiene, descanso e coidado persoal 
- Practica o consumo racional 
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- Coñece os efectos nocivos sobre a saúde de substancias tóxicas como o 
tabaco, o alcohol e as drogas 

- É crítico ante a polución e ante os efectos do cambio climático 
- É consciente da importancia do aforro enerxético 
- É coidadoso co ámbito 
- Coñece e entende as consecuencias dos desastres naturais e provocados 

pola acción do home   
 
 
 Tratamento da información e competencia dixital    

       
- Coñece e aplica ferramentas informáticas: panel de control, procesadores 

de texto, follas de cálculo, bases de datos, etc. 
- Localiza información de distintas fontes: CD-ROM, buscadores, etc. 
- Usa ferramentas de comunicación social: correo, foros, etc. 
- Coñece as normas de comunicación en ámbitos virtuais 
- Fai un uso ético, responsable e seguro de Internet. 
- Valora as TIC como instrumentos de aprendizaxe   

  
 Competencia social e cidadá       

       
- Escoita de xeito activo 
- Mostra unha actitude flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Acepta a todos os compoñentes do grupo 
- Colabora activamente nas tarefas de grupo 
- Respecta o traballo e as opinións dos demais 
- Mostra expectativas positivas cara ao traballo en equipo 
- Participa na elaboración das normas da clase 
- Cumpre cos acordos e é consciente das consecuencias do seu 

incumprimento 
- Formula preguntas, queixas e peticións nun marco de respecto 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízos 
- Compara e contrasta diferentes culturas 
- Valora a lingua estranxeira como medio de comunicación e entendemento 

 
 
 

 Competencia cultural e artística       
       

- Describe unha obra artística utilizando a linguaxe axeitada: materiais, 
cores, texturas,… 

- Discrimina información relevante e complementaria dun texto ou audición 
relativa a unha expresión cultural: cancións, pinturas, etc. 

- Identifica, describe e respecta as manifestacións de diversas culturas 
- Identifica semellanzas e diferenzas entre outras culturas e a propia 
- Ten independencia de criterio ao ofrecer a súa opinión sobre unha 

manifestación cultural 
- Xustifica e argumenta a súa opinión 

        
 Aprender a aprender         

     
- Mostra coñecemento e confianza de si mesmo 
- Recoñece e acepta os erros e críticas 
- Argumenta e xustifica as súas opinións 
- Actúa con seguridade e sen inhibición 
- É realista na valoración entre o esforzo dedicado e o resultado obtido 
- Busca solucións a problemas de aprendizaxe da lingua ou outros 
- Móstrase dialogante 
- Contrasta o aprendido co seu coñecemento previo 
- Planifica e organiza o espazo de estudio, os materiais e o tempo 
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- Identifica obstáculos e interferencias no seu proceso de estudio 
- Identifica elementos de motivación no seu proceso de aprendizaxe 
- Ten autocontrol da súa atención, concentración e perseveranza na tarefa 
- Utiliza técnicas de aprendizaxe: lectura eficaz, subliñado, resumo, mapas 

conceptuais, etc. 
- Usa sistemas de arquivo de material de estudio e recuperación: 

apuntamentos, lecturas, actividades, etc. 
- Mostra iniciativa ao consultar outras bases de datos ou fontes de 

información 
- Autoavalía de forma realista o proceso e o resultados da presentación das 

súas tarefas  
            
 Autonomía e iniciativa persoal       

  
- Formula e resolve preguntas e problemas 
- Busca alternativas a procesos ou solucións diferentes e imaxinativas 
- Toma decisións 
- Mostra iniciativa na busca de información, a lectura, etc. 
- Usa unha linguaxe realista para falar de si mesmo 
- Recoñece os erros e acepta e responde axeitadamente ás críticas 
- Argumenta e xustifica as súas preferencias, ideas e opinións 
- É responsable no desenvolvemento da actividade tanto individual como de 

equipo 
- Mostra autocontrol, perseveranza, superación e rigor 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízo ou estereotipo 
- Está aberto aos cambios e non os percibe como ameaza 
- Autoavalía o proceso de aprendizaxe e valora os erros para mellorar 
- Ten independencia de criterio 
- Actúa de xeito flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Fixa obxectivos e metas   

 
 
C.Descritores para o Terceiro curso da ESO : 
 

 Competencia en comunicación lingüística    
    
     

ESCOITAR 
- Utiliza aspectos sonoros da linguaxe (pronunciación, acentuación e ton de 

palabras, frases e textos) para a comprensión da audición 
- Interpreta os elementos paralingüísticos (verbais e non verbais), para a 

comprensión do texto. 
- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
- Relaciona o vocabulario con outras áreas específicas do saber 
- Constrúe significado a partir do contexto; usa antónimos, sinónimos, 

campos léxicos, .... 
- Comprende de forma global a audición: título, intención xeral... 
- Usa adxectivos, adverbios, nexos, verbos, expresións e locucións,... para 

a comprensión das relacións espazo temporais e lóxicas 
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- Identifica e interpreta as categorías gramaticais (nome, pronome, 
adxectivo, determinantes, verbo, adverbios, conectores,...) para a 
comprensión da audición 

- Recoñece o significado contextual das distintas modalidades oracionais 
- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; aspectos reais e 

fantásticos 
- Identifica relacións entre o contido do texto e contidos doutras áreas e 

situacións 
- Ten opinión persoal sobre o contido das audicións 
- Identifica o formato ou tipo de audición 
- Relaciona os elementos formais coa intención da audición.    

    
    

FALAR 
- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e confianza 
- Usa elementos paralingüísticos e estratexias de comunicación 
- Elabora un guión previo 
- Desenvolve o discurso de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Usa un repertorio léxico rico tanto en cantidade coma en variedade 
- Incorpora información relevante e complementaria 
- Responde a preguntas formuladas sobre a información presentada 
- Usa categorías gramaticais, (nomee, pronome, adxectivo, determinantes, 

verbo, adverbios, conectores,...) para enriquecer o discurso 
- Utiliza as distintas modalidades oracionais na construción da mensaxe 
- Usa distintos formatos e tipoloxías de textos en función da 

intencionalidade do discurso 
- Autovalora a súa intervención 
- Manifesta interese por mostrar coñecementos relacionados coa exposición 

   
CONVERSAR    
     
- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e confianza 
- Interpreta e usa elementos paralingüísticos 
- Utiliza patróns lingüísticos adaptados. 
- Inicia a conversación: saúdo, presentación propia e doutras persoas, 

presentación de elementos do contexto e do tema. 
- Mantén o diálogo e a comunicación de forma ordenada 
- Usa estratexias para superar interrupcións e dificultades no intercambio 

comunicativo 
- Pecha a conversación con resumos, síntese, acordos, tarefas, ... 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Comprende opinións e puntos de vista doutros interlocutores 
- Expón e argumenta a propia opinión e punto de vista 
- Autovalora a súa intervención 
- Valora a conversación e o diálogo en situacións cotiás e para a resolución 

de conflitos   
 
 
LER 
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- Le de xeito expresivo (pronunciación, acentuación e ton de palabras, 
frases e textos) utilizando os elementos sonoros para mellorar a 
comprensión do texto 

- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
- Constrúe significado a partir do contexto: sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, ... 
- Comprende o texto de forma global: título, intención xeral... 
- Interpreta elementos contextuais asociados á comprensión do texto 
- Usa categorías gramaticais (adxectivación, adverbios, nexos, verbos, 

expresións e locucións,...) para a comprensión das relacións espazo 
temporais e lóxicas 

- Coñece e utiliza as estruturas gramaticais para a expresión de relacións e 
do contido proposto (coordinación, subordinación, comparación, condición, 
....) 

- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; e aspectos reais 
e fantásticos 

- Opina sobre o contido e a forma do texto 
- Valora e opina acerca da información obtida 
- Identifica o tipo e estilo do texto en función da intención comunicativa: 

(carta formal, informal, correo electrónico, convite, ... 
- Identifica a fonte ou fontes do texto 
- Autovalora o nivel de comprensión alcanzado 
- Identifica e interpreta relacións entre o texto e os contidos doutras áreas e 

situacións 
- Goza coa lectura autónoma    

     
 
ESCRIBIR 
- Presenta o traballo escrito de forma clara, ordenada e adaptada ao 

formato, 
- Elabora un guión previo 
- Desenvolve o texto de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión 
- Estrutura o texto en parágrafos 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Usa un repertorio léxico rico: cantidade e variedade 
- Integra información relevante e complementaria (adxectivación, inserción 

de expresións explicativas, aclaracións, definicións, comentarios, ... ) 
- Constrúe palabras de forma ortográficamente correcta 
- Usa os signos de puntuación 
- Usa categorías gramaticais, tempos verbais, adxectivos, conectores, 

adverbios, ... para enriquecer o discurso 
- Usa estruturas gramaticais axeitadas para a expresión de relacións e do 

contido proposto (coordinación, subordinación, comparación, condición, 
....) 

- Usa modalidades oracionais 
- Usa correctamente as diferenzas relacionadas co paso da lingua oral a 

escrita (estilo directo e indirecto, usos coloquiais) 
- Usa distintos formatos e tipoloxías de textos en función da 

intencionalidade e situación 
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- Integra elementos de apoio (ilustracións, gráficos, características 
tipográficas, ...) 

- Revisa e autocorrixe o texto 
- Autovalora o texto 
- Valora o texto como instrumento de creación e regulación persoal, relación 

social, obtención e construción de información,... 
 

 Competencia Matemática    
     

- Identifica, coñece e usa os números ordinais e cardinais en lingua 
estranxeira 

- Interpreta e expresa con claridade e precisión informacións e datos 
- Segue procesos de pensamento -indutivo ou dedutivo- propios das 

ciencias, para o desenvolvemento da súa competencia lingüística 
- Comprende o enunciado dunha actividade relativa a datos, cifras ou 

estatísticas 
- Resolve actividades lingüísticas que implican interpretación, comprensión 

e transmisión de datos, cifras e/ou estatísticas  
     

 Competencia para o coñecemento e a interacción co mundo físico 
    
   

- Usa a linguaxe de xeito eficaz na consulta de fontes de información, 
xestión do coñecemento adquirido ,etc 

- É consciente da importancia do coidado da saúde persoal e do ámbito 
- Coñece e practica accións de prevención de riscos: beneficios da 

actividade física, etc. 
- Ten hábitos correctos de hixiene, descanso e coidado persoal 
- Practica o consumo racional 
- Móstrase crítico ante as necesidades de consumo creadas pola 

publicidade 
- Coñece os efectos nocivos sobre a saúde de substancias tóxicas como o 

tabaco, o alcohol e as drogas 
- É crítico ante a polución e ante os efectos do cambio climático 
- É consciente da importancia do aforro enerxético 
- É coidadoso co ámbito 
- Coñece e entende as consecuencias dos desastres naturais e provocados 

pola acción do home   
 

 Tratamento da información e competencia dixital    
     

- Coñece e aplica ferramentas informáticas: panel de control, procesadores 
de texto, follas de cálculo, bases de datos, etc. 

- Localiza información de distintas fontes: CD-ROM, buscadores, etc. 
- Discrimina e selecciona entre toda a información atopada 
- Usa ferramentas de comunicación social: correo, foros, etc. 
- Coñece as normas de comunicación en ámbitos virtuais 
- Fai un uso ético, responsable e seguro de Internet. 
- Valora a TIC como elemento de inclusión social 
- Valora as TIC como instrumentos de aprendizaxe   
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 Competencia social e cidadá    

     
- Escoita de xeito activo 
- Mostra unha actitude flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Acepta a todos os compoñentes do grupo 
- Colabora activamente nas tarefas de grupo 
- Respecta o traballo e as opinións dos demais 
- Mostra expectativas positivas cara ao traballo en equipo 
- Participa na elaboración das normas da clase 
- Cumpre cos acordos e é consciente das consecuencias do seu 

incumprimento 
- Formula preguntas, queixas e peticións nun marco de respecto 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízos 
- Compara e contrasta diferentes culturas 
- Valora a lingua estranxeira como medio de comunicación e entendemento 

 
 Competencia cultural e artística    

     
- Describe unha obra artística utilizando a linguaxe axeitada: materiais, 

cores, texturas,… 
- Discrimina información relevante e complementaria dun texto ou audición 

relativa a unha expresión cultural: cancións, pinturas, etc. 
- Identifica, describe e respecta as manifestacións de diversas culturas 
- Identifica semellanzas e diferenzas entre outras culturas e a propia 
- Ten independencia de criterio ao ofrecer a súa opinión sobre unha 

manifestación cultural 
- Xustifica e argumenta a súa opinión 

     
 Aprender a aprender    

     
- Mostra coñecemento e confianza de si mesmo 
- Recoñece e acepta os erros e críticas 
- Argumenta e xustifica as súas opinións 
- Actúa con seguridade e sen inhibición 
- É realista na valoración entre o esforzo dedicado e o resultado obtido 
- Busca solucións a problemas de aprendizaxe da lingua ou outros 
- Móstrase dialogante 
- Asocia a aprendizaxe ao interese, a preparación, a utilidade, a 

recompensa, etc. que ten no presente e no futuro 
- Contrasta o aprendido co seu coñecemento previo 
- Planifica e organiza o espazo de estudio, os materiais e o tempo 
- Identifica obstáculos e interferencias no seu proceso de estudio 
- Identifica elementos de motivación no seu proceso de aprendizaxe 
- Ten autocontrol da súa atención, concentración e perseveranza na tarefa 
- Utiliza técnicas de aprendizaxe: lectura eficaz, subliñado, resumo, mapas 

conceptuais, etc. 
- Usa sistemas de arquivo de material de estudio e recuperación: 

apuntamentos, lecturas, actividades, etc. 
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- Mostra iniciativa ao consultar outras bases de datos ou fontes de 
información 

- Autoavalía de forma realista o proceso e o resultados da presentación das 
súas tarefas 

     
 Autonomía e iniciativa persoal    

     
- Formula e resolve preguntas e problemas 
- Busca alternativas a procesos ou solucións diferentes e imaxinativas 
- Toma decisións 
- Mostra iniciativa na busca de información, a lectura, etc. 
- Usa unha linguaxe realista para falar de si mesmo 
- Recoñece os erros e acepta e responde axeitadamente ás críticas 
- Argumenta e xustifica as súas preferencias, ideas e opinións 
- É responsable no desenvolvemento da actividade tanto individual como de 

equipo 
- Mostra autocontrol, perseveranza, superación e rigor 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízo ou estereotipo 
- Está aberto aos cambios e non os percibe como ameaza 
- Autoavalía o proceso de aprendizaxe e valora os erros para mellorar 
- Ten independencia de criterio 
- Actúa de xeito flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Fixa obxectivos e metas 

 
 
D.Descriptores para o Cuarto curso de ESO: 
 
 Competencia en comunicación lingüística     

        
 

ESCOITAR 
- Utiliza aspectos sonoros da linguaxe (pronunciación, acentuación e ton de 

palabras, frases e textos) para a comprensión da audición 
- Interpreta os elementos paralingüísticos (verbais e non verbais), para a 

comprensión do texto. 
- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
- Relaciona o vocabulario con outras áreas específicas do saber 
- Constrúe significado a partir do contexto; usa antónimos, sinónimos, 

campos léxicos, .... 
- Comprende de forma global a audición: título, intención xeral... 
- Usa adxectivos, adverbios, nexos, verbos, expresións e locucións,... para 

a comprensión das relacións espazo temporais e lóxicas 
- Identifica e interpreta as categorías gramaticais (nomee, pronome, 

adxectivo, determinantes, verbo, adverbios, conectores,...) para a 
comprensión da audición 

- Recoñece o significado contextual das distintas modalidades oracionais 
- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; aspectos reais e 

fantásticos 
- Identifica relacións entre o contido do texto e contidos doutras áreas e 

situacións 
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- Ten opinión persoal sobre o contido das audicións 
- Identifica o formato ou tipo de audición 
- Relaciona os elementos formais coa intención da audición.   

      
    

FALAR 
- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e 

confianza 
- Usa elementos paralingüísticos e estratexias de comunicación 
- Elabora un guión previo 
- Desenvolve o discurso de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Usa un repertorio léxico rico tanto en cantidade coma en variedade 
- Incorpora información relevante e complementaria 
- Responde a preguntas formuladas sobre a información presentada 
- Usa categorías gramaticais, (nomee, pronome, adxectivo, 

determinantes, verbo, adverbios, conectores,...) para enriquecer o 
discurso 

- Utiliza as distintas modalidades oracionais na construción da mensaxe 
- Usa distintos formatos e tipoloxías de textos en función da 

intencionalidade do discurso 
- Autovalora a súa intervención 
- Manifesta interese por mostrar coñecementos relacionados coa 

exposición 
   

CONVERSAR          
  

- Exprésase de xeito claro e fluído con pronunciación, ritmo, ton e 
confianza 

- Interpreta e usa elementos paralingüísticos 
- Utiliza patróns lingüísticos adaptados. 
- Inicia a conversación: saúdo, presentación propia e doutras persoas, 

presentación de elementos do contexto e do tema. 
- Mantén o diálogo e a comunicación de forma ordenada 
- Usa estratexias para superar interrupcións e dificultades no intercambio 

comunicativo 
- Pecha a conversación con resumos, síntese, acordos, tarefas, ... 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Comprende opinións e puntos de vista doutros interlocutores 
- Expón e argumenta a propia opinión e punto de vista 
- Autovalora a súa intervención 
- Valora a conversación e o diálogo en situacións cotiás e para a 

resolución de conflitos   
 

 
 
LER 
- Le de xeito expresivo (pronunciación, acentuación e ton de palabras, 

frases e textos) utilizando os elementos sonoros para mellorar a 
comprensión do texto 

- Identifica información relevante (detalles, datos,...) 
- Define e usa o vocabulario 
- Constrúe significado a partir do contexto: sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, ... 
- Comprende o texto de forma global: título, intención xeral... 
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- Interpreta elementos contextuais asociados á comprensión do texto 
- Usa categorías gramaticais (adxectivación, adverbios, nexos, verbos, 

expresións e locucións,...) para a comprensión das relacións espazo 
temporais e lóxicas 

- Coñece e utiliza as estruturas gramaticais para a expresión de relacións 
e do contido proposto (coordinación, subordinación, comparación, 
condición, ....) 

- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; e aspectos 
reais e fantásticos 

- Opina sobre o contido e a forma do texto 
- Valora e opina acerca da información obtida 
- Identifica o tipo e estilo do texto en función da intención comunicativa: 

(carta formal, informal, correo electrónico, convite, ... 
- Identifica a fonte ou fontes do texto 
- Autovalora o nivel de comprensión alcanzado 
- Identifica e interpreta relacións entre o texto e os contidos doutras áreas 

e situacións 
- Goza coa lectura autónoma        

    

ESCRIBIR 
- Presenta o traballo escrito de forma clara, ordenada e adaptada ao 

formato, 
- Elabora un guión previo 
- Desenvolve o texto de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión 
- Estrutura o texto en parágrafos 
- Usa un vocabulario axeitado 
- Usa un repertorio léxico rico: cantidade e variedade 
- Integra información relevante e complementaria (adxectivación, inserción 

de expresións explicativas, aclaracións, definicións, comentarios, ... ) 
- Constrúe palabras de forma ortográficamente correcta 
- Usa os signos de puntuación 
- Usa categorías gramaticais, tempos verbais, adxectivos, conectores, 

adverbios, ... para enriquecer o discurso 
- Usa estruturas gramaticais axeitadas para a expresión de relacións e do 

contido proposto (coordinación, subordinación, comparación, condición, 
....) 

- Usa modalidades oracionais 
- Usa correctamente as diferenzas relacionadas co paso da lingua oral a 

escrita (estilo directo e indirecto, usos coloquiais) 
- Usa distintos formatos e tipoloxías de textos en función da 

intencionalidade e situación 
- Integra elementos de apoio (ilustracións, gráficos, características 

tipográficas, ...) 
- Revisa e autocorrixe o texto 
- Autovalora o texto 
- Valora o texto como instrumento de creación e regulación persoal, relación 

social, obtención e construción de información,... 
    

 Competencia Matemática 
             

- Identifica, coñece e usa os números ordinais e cardinais en lingua 
estranxeira 

- Interpreta e expresa con claridade e precisión informacións e datos 
- Segue procesos de pensamento -indutivo ou dedutivo- propios das 

ciencias, para o desenvolvemento da súa competencia lingüística 
- Comprende o enunciado dunha actividade relativa a datos, cifras ou 

estatísticas 
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- Resolve actividades lingüísticas que implican interpretación, 
comprensión e transmisión de datos, cifras e/ou estatísticas  
       

 Competencia para o coñecemento e a interacción co mundo físico 
  
      

- Usa a linguaxe de xeito eficaz na consulta de fontes de información, 
xestión do coñecemento adquirido, etc 

- É consciente da importancia do coidado da saúde persoal e do ámbito 
- Coñece e practica accións de prevención de riscos: beneficios da 

actividade física, etc. 
- Ten hábitos correctos de hixiene, descanso e coidado persoal 
- Practica o consumo racional 
- Móstrase crítico ante as necesidades de consumo creadas pola 

publicidade 
- Coñece os efectos nocivos sobre a saúde de substancias tóxicas como o 

tabaco, o alcohol e as drogas 
- É crítico ante a polución e ante os efectos do cambio climático 
- É consciente da importancia do aforro enerxético 
- É coidadoso co ámbito 
- Coñece e entende as consecuencias dos desastres naturais e provocados 

pola acción do home   
 
 Tratamento da información e competencia dixital   

         

-  Coñece e aplica ferramentas informáticas: panel de control, 
procesadores de texto, follas de cálculo, bases de datos, etc. 

- Localiza información de distintas fontes: CD-ROM, buscadores, etc. 
- Discrimina e selecciona entre toda a información atopada 
- Usa ferramentas de comunicación social: correo, foros, etc. 
- Coñece as normas de comunicación en ámbitos virtuais 
- Fai un uso ético, responsable e seguro de Internet. 
- Valora a TIC como elemento de inclusión social 
- Valora as TIC como instrumentos de aprendizaxe 

   
 Competencia social e cidadá 

            

  

- Escoita de xeito activo 
- Mostra unha actitude flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Acepta a todos os compoñentes do grupo 
- Colabora activamente nas tarefas de grupo 
- Respecta o traballo e as opinións dos demais 
- Mostra expectativas positivas cara ao traballo en equipo 
- Participa na elaboración das normas da clase 
- Cumpre cos acordos e é consciente das consecuencias do seu 

incumprimento 
- Formula preguntas, queixas e peticións nun marco de respecto 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízos 
- Compara e contrasta diferentes culturas 
- Valora a lingua estranxeira como medio de comunicación e entendemento 

 

 Competencia cultural e artística  
             

- Describe unha obra artística utilizando a linguaxe axeitada: materiais, 
cores, texturas,… 

- Discrimina información relevante e complementaria dun texto ou audición 
relativa a unha expresión cultural: cancións, pinturas, etc. 

- Identifica, describe e respecta as manifestacións de diversas culturas 
- Identifica semellanzas e diferenzas entre outras culturas e a propia 
- Ten independencia de criterio ao ofrecer a súa opinión sobre unha 

manifestación cultural 
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- Xustifica e argumenta a súa opinión 
        

 Aprender a aprender  
             

- Mostra coñecemento e confianza de si mesmo 
- Recoñece e acepta os erros e críticas 
- Argumenta e xustifica as súas opinións 
- Actúa con seguridade e sen inhibición 
- É realista na valoración entre o esforzo dedicado e o resultado obtido 
- Busca solucións a problemas de aprendizaxe da lingua ou outros 
- Móstrase dialogante 
- Asocia a aprendizaxe ao interese, a preparación, a utilidade, a 

recompensa, etc. que ten no presente e no futuro 
- Contrasta o aprendido co seu coñecemento previo 
- Planifica e organiza o espazo de estudio, os materiais e o tempo 
- Identifica obstáculos e interferencias no seu proceso de estudio 
- Identifica elementos de motivación no seu proceso de aprendizaxe 
- Ten autocontrol da súa atención, concentración e perseveranza na tarefa 
- Utiliza técnicas de aprendizaxe: lectura eficaz, subliñado, resumo, mapas 

conceptuais, etc. 
- Usa sistemas de arquivo de material de estudio e recuperación: 

apuntamentos, lecturas, actividades, etc. 
- Mostra iniciativa ao consultar outras bases de datos ou fontes de 

información 
- Autoavalía de forma realista o proceso e o resultados da presentación das 

súas tarefas 
          
 Autonomía e iniciativa persoal   
- Formula e resolve preguntas e problemas 
- Busca alternativas a procesos ou solucións diferentes e imaxinativas 
- Toma decisións 
- Mostra iniciativa na busca de información, a lectura, etc. 
- Usa unha linguaxe realista para falar de si mesmo 
- Recoñece os erros e acepta e responde axeitadamente ás críticas 
- Argumenta e xustifica as súas preferencias, ideas e opinións 
- É responsable no desenvolvemento da actividade tanto individual como de 

equipo 
- Mostra autocontrol, perseveranza, superación e rigor 
- Identifica e rexeita calquera tipo de prexuízo ou estereotipo 
- Está aberto aos cambios e non os percibe como ameaza 
- Autoavalía o proceso de aprendizaxe e valora os erros para mellorar 
- Ten independencia de criterio 
- Actúa de xeito flexible e dialogante en situacións problemáticas 
- Fixa obxectivos e metas  

 

 

 

 

 

 



7–CONTIDOS,  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais:  

 Uso do contexto verbal e non 
verbal e dos coñecementos 
previos sobre a situación 
(quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias 
do significado baseadas no 
contexto.  

 Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema. 

 Identificación de palabras 
chave.  

 Adaptación da escoita á súa 
finalidade (global e/ou 
específica). 

 Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos. 

 Inferencia do significado 
probable das palabras ou 
das frases que descoñece. 

 B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto: 
anticipación do contido xeral 
do que se escoita con 
axuda de elementos verbais 
e non verbais e uso dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, 
onde e cando) que dan 
lugar a inferencias do 
significado baseadas no 
contexto. 

 B1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto: 
anticipación do contido xeral 

 PLEB1.1. Comprende frases e 
expresións habituais 
relacionadas con necesidades 
inmediatas e temas cos que se 
estea moi familiarizado/a, 
sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de instrucións, 
preguntas, explicacións, 
diálogos e outras mensaxes 
orais sinxelas articuladas con 
claridade e pausadamente, 
relacionadas coas actividades 
de aula e con áreas de 
prioridade inmediata. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.3. Distingue, co apoio 
da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións moi básicas 
sobre temas educativos, que 
estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

 Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 
nunha situación 
comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro 
da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado 
ou solicitando repetición ou 
reformulacións do dito. 

do que se escoita con 
axuda de elementos verbais 
e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, 
onde e cando) que dan 
lugar a inferencias do 
significado baseadas no 
contexto. 

 B1.3. Identificar a 
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos 
de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun 
rexistro estándar formal, e 
que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións 
habituais escolares e da 
familia ou do propio campo 
de interese, sempre que as 
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o 
dito. 

 B1.4. Comprender os 
puntos esenciais e os 
detalles máis salientables 

un tema curricular como os 
contaminantes, a clasificación 
dos seres vivos, etc.), sempre 
que poida escoitalas máis 
dunha vez. 

 PLEB1.4. Identifica o sentido 
xeral e os puntos principais 
dunha conversa informal entre 
duas persoas que ten lugar na 
súa presenza, ou procedente 
dunha gravación pedagóxica 
cando o tema lle resulta 
coñecido e o discurso estea 
articulado con claridade, a 
velocidade baixa. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, descricións, 
narracións, peticións de 
información, a expresión da 
vontade, a certeza e os 
desexos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando 
se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está 
disposto a repetir ou a 
reformular o dito. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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en conversas sinxelas, reais 
ou simuladas, que se refiran 
a necesidades prácticas ou 
materiais, gustos ou 
sensacións físicas moi 
básicas, expresadas 
pausadamente e con boa 
articulación, e que se 
poidan escoitar de novo ou 
solicitar que se repita ou se 
reformule o dito. 

 B1.5. Recoñecer as 
fórmulas máis habituais de 
contacto social e as normas 
de cortesía máis sinxelas e 
comúns para a súa idade, e 
as utilizadas máis habituais 
para iniciar e terminar o 
discurso. 

 B1.6. Comprender o sentido 
xeral e a información 
esencial predicible de textos 
audiovisuais sinxelos, 
articulados pausadamente e 
con claridade, e con apoio 
de imaxes moi redundantes. 

 PLEB1.6. Identifica a 
información esencial do tema e 
da situación de comunicación 
de gravacións auténticas ou 
pedagóxicas sinxelas, sobre 
asuntos cotiáns ou do seu 
interese, articuladas 
pausadamente e con claridade, 
e cando as imaxes axuden á 
comprensión e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 B2.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación. 

 B2.1. Pronunciar e entoar 
de xeito claro e intelixible, 
aínda que se cometan erros 
de pronuncia polos que os 

 PLEB2.1. Na maioría das 
actividades de aula amosa 
unha actitude positiva polo uso 
da lingua estranxeira nas 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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 Identificación do contexto, do 
destinatario e da finalidade 
da produción ou da 
interacción. 

 Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa 

 Percepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

 Execución. 

 Activación dos 
coñecementos previos sobre 
modelos e secuencias de 
interacción, e elementos 
lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

 Expresión da mensaxe con 
claridade e coherencia 
básica, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto 
traballados na clase 
previamente.  

 Reaxuste da tarefa 

interlocutores teñan que 
solicitar repeticións de 
cando en vez. 

 B2.2. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
dependa en grande medida 
da actuación do interlocutor. 

 B2.3. Utilizar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos monolóxicos 
que aborden descricións, 
narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre 
acontecementos, 
experiencias, condicións de 
vida e coñecementos 
diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, 
utilizando conectores 
textuais, e con dominio do 
vocabulario elemental para 
lograr a finalidade da 
comunicación. 

 B2.4. Producir textos breves 
e comprensibles, en 
conversas cara a cara, nun 
rexistro neutro ou informal, 

diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose 
por utilizala aínda que, ás 
veces, teña que recorrer a 
outras linguas para pedir 
axuda ou aclaracións. 

 CCEC 

 PLEB2.2. Fai presentacións 
moi breves e ensaiadas 
comprensibles e con apoio 
visual de distintos soportes 
multimedia que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir 
un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas 
do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos, 
e responde a preguntas breves 
e moi sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das súas 
presentacións. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.3. Desenvólvese sen 
dificultade evidente en xestións 
e transaccións cotiás básicas, 
e ofrece e obtén información 
básica en situacións habituais 
e concretas propias de viaxes, 
aloxamento, transporte, 
compras e lecer, seguindo 
normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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(emprender unha versión 
máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

 Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos: 

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de 
significado parecido. 

 Definición ou parafrase dun 
termo ou unha expresión. 

 Paralingüísticos: 

 Petición de axuda ou 
clarificación.  

 Sinalización de obxectos, 
uso deícticos ou realización 
de accións que aclaren o 
significado. 

 Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual 
ou corporal). 

 Uso de elementos 
cuasiléxicos (hum, puah, 

cunha linguaxe sinxela, nos 
que se dá, se solicita e 
intercambia información 
básica sobre temas de 
importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de 
interese persoal ou 
educativo propios da súa 
idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifican brevemente 
e de xeito básico os motivos 
de determinadas accións e 
plans sinxelos, aínda que ás 
veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a 
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións e 
estruturas, e o interlocutor 
teña que solicitar ás veces 
que se lle repita o dito, e 
mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto. 

 B2.5. Empregar para 
comunicarse mecanismos 
sinxelos o suficientemente 
axustados ao contexto e á 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipse, 
deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores 

 PLEB2.4. Establece contacto 
social en función da situación 
de comunicación, real ou 
simulada, e reformula ou 
rectifica se non se lle 
comprende, e pide aclaración 
se non entende algo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.5. Participa en 
conversas informais cara a 
cara, cunha pronuncia 
comprensible, empregando as 
convencións propias do 
proceso comunicativo, nas que 
establece contacto social, 
intercambia información básica 
e expresa opinións, fai 
invitacións e ofrecementos 
sinxelos, pide e ofrece cousas, 
pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas, 
ou se manifesta sobre os 
pasos que hai que seguir para 
realizar unha actividade 
conxunta. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB2.6. Colabora coas 
demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión 
propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e 
non verbais, e cooperando 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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etc.) de valor comunicativo. 

 Uso dos elementos 
prosódicos sinxelos (pausas, 
ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores 
discursivos para indicarlle ao 
destinatario ou oínte as 
partes do discurso que 
deben ser cointerpretadas. 

 B2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas, para 
comprender e facerse 
comprender. 

 B2.3. Rutinas ou modelos 
elementais de interacción 
segundo o tipo de situación 
de comunicación: chegada e 
saída do centro docente, 
conversa telefónica, compra-
venda, e outras igualmente 
cotiás e básicas. 

conversacionais básicos 
máis frecuentes). 

 B2.6. Manexar con certa 
fluidez frases curtas, grupos 
de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse 
de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións 
habituais e cotiás, aínda 
que se interrompa o 
discurso para procurar 
expresións e articular 
palabras menos frecuentes. 

 B2.7. Utilizar estratexias de 
cooperación na interacción 
e no traballo con outras 
persoas, colaborando coas 
demais persoas na 
interacción, verificando a 
comprensión propia e a das 
demais persoas mediante 
estratexias de 
compensación lingüísticas e 
non verbais, e cooperando 
activamente na realización 
das tarefas de 
comunicación. 

activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e 
manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

 a  B3.1. Estratexias de  B3.1. Utilizar as estratexias  PLEB3.1. Comprende, con  CCL 
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comprensión: 

 Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa 
e o tema, a partir da 
información superficial: 
imaxes, organización na 
páxina, títulos de cabeceira, 
etc. 

 Identificación do tipo de 
lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva 
ou extensiva). 

 Identificación do tipo textual 
básico (narrativo, descritivo 
ou explicativo), adaptando a 
comprensión a el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión necesarios 
para a realización da tarefa 
(sentido xeral, información 
esencial e puntos principais). 

 Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto. 

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados 
a partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

 Reformulación de hipóteses 
a partir da comprensión de 

máis adecuadas 
(identificación do tema dun 
texto coa axuda de 
elementos textuais e non 
textuais, uso dos 
coñecementos previos 
sobre o tema, inferencia de 
significados polo contexto, 
por comparación de 
palabras ou frases similares 
nas linguas que xa coñecen, 
etc.), para a comprensión 
do sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 
texto. 

 B3.2. Comprender 
instrucións básicas e avisos, 
obrigas e prohibicións (por 
exemplo, indicacións para 
chegar a un lugar, 
frecuencia da dose dun 
medicamento, manexo 
elemental de aparellos 
coñecidos, etc.). 

 B3.3. Identificar e interpretar 
palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, 
en situacións de 
comunicación significativas 
para a súa idade e o seu 
nivel escolar, coa axuda de 

axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas e básicas de 
funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións 
básicas e predicibles para a 
realización de actividades e 
normas de seguridade (por 
exemplo, nun centro docente, 
un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.2. Entende información 
específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta de 
carácter pedagóxico 
claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias 
educativas ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), 
sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.3. Entende os puntos 
principais de anuncios e 
material publicitario de 

 CCL 

 CD 
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novos elementos. 

 B3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas para 
lograr unha mellor 
comprensión do contido e da 
estrutura do texto. 

elementos textuais e non 
textuais, sobre temas 
variados e outros 
relacionados con outras 
materias do currículo. 

 B3.4. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
dixital, breves, sinxelos e 
ben estruturados, escritos 
nun rexistro informal ou 
estándar, que traten de 
asuntos cotiáns, de temas 
coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para 
os propios estudos, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico básico 
de uso común e habitual. 

 B3.5. Identificar información 
persoal básica (descrición 
física, data e lugar de 
nacemento, idade e sexo, 
estado civil, orixe e 
nacionalidade, profesión, 
gustos, etc.) e no ámbito 
público, presentada ou 
solicitada en cartas, 
formularios, fichas, 
cuestionarios, anuncios, etc. 

 B3.6. Ler con certa 

publicacións propias da súa 
idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal e educativo. 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.4. Atopa a información 
que necesita para a realización 
dunha tarefa en narracións 
breves moi sinxelas en lingua 
estándar, e en guías de lecer, 
dicionarios, catálogos, etc. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.5. Entende información 
básica (lugar, prezo, horarios, 
datos ou preguntas relativas á 
información persoal, etc.) de 
correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do 
seu interese. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB3.6. Comprende con 
fluidez textos adaptados (por 
exemplo, en lecturas para a 
xente nova) de historias de 
ficción. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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autonomía textos adaptados 
de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos 
intereses e ao nivel escolar. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B4.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación. 

 Mobilización e coordinación 
das propias competencias 
xerais e comunicativas co fin 
de realizar eficazmente a 
tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se 
pode ou se quere dicir, etc.).  

 Localización e uso adecuado 
de recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, 
obtención de axuda, etc.). 

 Uso de elementos coñecidos 
lidos nun texto escrito para 
elaborar os propios textos. 

 Execución. 

 Elaboración dun borrador 
seguindo textos modelo. 

 Estruturación do contido do 
texto. 

 B4.1. Aplicar estratexias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves e de 
estrutura simple (por 
exemplo, copiando 
formatos, fórmulas e 
modelos convencionais 
propios de cada tipo de 
texto, identificando as ideas 
pertinentes e necesarias, 
pondo una idea principal en 
cada parágrafo, etc.). 

 B4.2. Escribir, en papel ou 
en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas 
cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente 
os recursos máis básicos de 
cohesión e de coherencia, e 
as convencións ortográficas 
básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, 
cun control razoable de 

 PLEB4.1. Escribe notas e 
mensaxes (por exemplo, posts 
e chats en redes sociais), en 
situacións reais ou simuladas, 
nas que dá e solicita breve 
información sobre citas, 
preferencias e sentimentos, 
relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do 
seu interese. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.2. Elabora textos moi 
breves nos que expón, por 
exemplo, unha enumeración 
de actividades ou tarefas moi 
habituais, listas de compras, 
traxecto habitual etc.; e textos 
que expresen sentimentos 
básicos de gusto, desgusto, 
aceptación, negación, etc. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos 
seus datos, aos seus intereses ou 
ás súas afeccións (por exemplo, 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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 Organización do texto en 
parágrafos abordando en 
cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o 
seu significado ou a idea 
global. 

 Expresión da mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha versión 
máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

 Recurso aos coñecementos 
previos (utilizar frases feitas 
e locucións, do tipo "agora 
volvo", "xa nos veremos", 
etc.).  

 Revisión: 

 Identificación de problemas, 
erros e repeticións.  

 Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

 Presentación coidada do 
texto (marxes, limpeza, 

expresións e estruturas 
básicas e sinxelas, e un 
léxico de uso frecuente para 
a súa idade e o seu nivel 
escolar. Tomar notas e 
escribir mensaxes moi 
breves e sinxelas a partir 
dunha información moi 
sinxela e predicible. 

 B4.3. Completar 
documentos básicos nos 
que se solicite información 
persoal. 

 B4.4. Escribir mensaxes 
sinxelas con información, 
instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

 B4.5. Intercambiar 
correspondencia persoal 
breve e moi sinxela, sobre 
temas da vida cotiá, 
empregando palabras e 
expresións moi básicas de 
uso habitual, de 
encabezamento e 
despedida, e frases e 
oracións simples illadas e 
enlazadas con conectores 
elementais. 

 B4.6. Presentar os textos 

para subscribirse a unha 
publicación dixital).  

 CCEC 

 PLEB4.4. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes breves 
en soporte impreso e dixital, 
en situacións de comunicación 
reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre 
temas de actualidade de 
especial relevancia e 
comprensibles para a súa 
idade, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía, e a etiqueta se utiliza 
as redes sociais. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLEB4.5. Escribe 
correspondencia persoal na 
que se establece e mantén 
contacto social real ou 
simulado (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), se 
intercambia información básica 
sobre si mesmo, e a súa vila 
(por exemplo, descrición en 
termos moi sinxelos de 
sucesos importantes e 
experiencias persoais; 
instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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tamaño da letra, etc.). 

 Reescritura definitiva. 

escritos de xeito coidado 
(con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, letras maiúsculas 
e minúsculas cando 
corresponda, etc.), en 
soporte impreso e dixital. 

suxestións, como cancelar, 
confirmar ou modificar unha 
invitación ou uns plans), e se 
expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

 PLEB4.6. Fai unha 
presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 

 

 

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación. 

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións.  

 Procesos fonolóxicos 

 B5.1. Pronunciar e entoar 
de xeito claro e intelixible, 
aínda que se cometan erros 
de pronunciación polos que 
os interlocutores teñan que 
solicitar repeticións.  

 B5.2. Coñecer e utilizar para 
a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 

 PLB5.1. Identifica sons e 
grafías de fonemas básicos, e 
produce comprensiblemente 
trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e patróns 
moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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básicos.  

 Acento dos elementos 
léxicos illados, e no sintagma 
e na oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

 Uso das normas básicas de 
ortografía da palabra. 

 Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos:  

 Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas 
e normas de cortesía propias 
da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal 
elemental na cultura 
estranxeira. 

 Achegamento a algúns 
aspectos culturais visibles: 
hábitos, horarios, actividades 
ou celebracións; condicións 
de vida (vivenda e contexto); 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares); música, comida, 
lecer, deportes, 

aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de 
estudo e de traballo, 
actividades de lecer, etc.), 
ás condicións de vida, ás 
relacións interpersoais 
(entre homes e mulleres, no 
traballo, no centro docente, 
etc.), ao comportamento 
(xestos, expresións faciais, 
uso da voz e contacto 
visual) e ás convencións 
sociais (costumes e 
tradicións).  

 B5.3. Interactuar segundo 
as convencións sociais máis 
básicas da cultura 
estranxeira, e utilizar os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos 
para unha comprensión 
adecuada do texto oral e 
escrito. 

 B5.4. Na propia lingua, 
identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos 
culturais máis visibles dos 
países onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia 
cultura, e coas diversas 
culturas, se é o caso, do 

 PLB5.2. Utiliza a lingua 
estranxeira na maioría das 
súas intervencións nas 
actividades de aula, e na 
participación en simulacións 
sobre temas cotiáns e de 
interese persoal, con diversos 
fins comunicativos, 
establecendo contacto social 
en función da situación de 
comunicación, reformulando e 
rectificando se non se 
comprende, e pedindo 
aclaración se non entende 
algo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.3. Utiliza as convencións 
orais básicas propias da lingua 
estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.4. Na propia lingua, 
identifica aspectos 
socioculturais básicos dos 
países nos que se fala a lingua 
estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas 
diversas culturas, se é o caso, 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 
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comportamentos 
proxémicos, lugares, etc.; e 
costumes, valores e 
actitudes máis evidentes 
sobre aspectos propios da 
súa idade, a través de 
producións multimedia e de 
manifestacións artísticas dos 
países onde se fale a lingua 
estranxeira. 

 Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
elementais e máis 
significativas nos costumes 
cotiáns e no uso das formas 
básicas de relación social 
entre os países onde se fala 
a lingua estranxeira e o 
noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas 
que falan outra lingua e 
teñen unha cultura diferente 
á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

 Identificación de similitudes e 
diferenzas entre as linguas 
que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia 

resto do alumnado, e 
amosar curiosidade e 
respecto ante as diferenzas.  

 B5.5. Valorar as linguas 
como medio para 
comunicarse e relacionarse 
con compañeiros e 
compañeiras doutros 
países, como recurso de 
acceso á información e 
como instrumento de 
enriquecemento persoal ao 
coñecer culturas e maneiras 
de vivir diferentes. 

 B5.6. Utilizar as 
experiencias lingüísticas e 
os coñecementos 
adquiridos en todas as 
linguas que coñece para 
establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua 
e desenvolver unha 
competencia comunicativa 
plurilingüe, e apreciar a 
riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha 
persoa plurilingüe. 

 B5.7. Levar a cabo as 
funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, 
utilizando os expoñentes 
máis comúns e básicos 
desas funcións e os patróns 

do resto do alumnado, 
evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

 PLB5.5. Nas actividades de 
aula, reflexiona sobre a 
utilización para a comprensión 
e a elaboración de textos do 
coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre 
elementos morfosintácticos e 
discursivos básicos e habituais 
no uso da lingua. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.6. Comunica con 
eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas 
básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias 
do seu nivel, e estratexias de 
comunicación e de 
redundancia do significado 
(imaxes, elementos 
paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais). 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 PLB5.7. Recoñece e utiliza un 
vocabulario oral e escrito 
básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos 
sinxelos propios do seu nivel 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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comunicativa integrada.  

 Participación en proxectos 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

 B5.5. Funcións 
comunicativas:  

 Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais 
básicas propias da súa 
idade.  

 Descrición de calidades 
físicas e abstractas básicas 
de persoas, obxectos, 
lugares e actividades.  

 Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión básica de sucesos 
futuros. 

 Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, 
expresión sinxela de 
opinións e advertencias.  

 Expresión do coñecemento, 

discursivos igualmente 
básicos de uso máis 
frecuente, e amosar control 
sobre un conxunto de 
estruturas gramaticais e 
modelos de oracións e 
frases dentro dun repertorio 
básico memorizado. 

 B5.8. Comprender e utilizar 
un repertorio léxico oral 
básico suficiente para 
comunicar información, 
contidos elementais doutras 
materias do currículo e 
opinións breves, simples e 
directas en situacións 
habituais e cotiás propias da 
súa idade e do seu nivel 
escolar. 

 B5.9. Participar en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

educativo. 

 PLEB5.8. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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a certeza e a dúbida.  

 Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

 Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 
sorpresa, e os seus 
contrarios.  

 Formulación de suxestións e 
desexos, e expresión básica 
de condicións e hipóteses.  

 Establecemento e 
mantemento básicos da 
comunicación e a 
organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común relativo 
a: 

 Identificación persoal 
elemental; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida 
diaria; familia e amizades; 
traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións; saúde e 
coidados físicos; educación e 
estudo; compras; 
alimentación e restauración; 
transporte; lingua e 
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comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e 
tecnoloxías da información e 
da comunicación.  

 Expresións fixas; enunciados 
fraseolóxicos básicos e máis 
habituais (saúdos, 
despedidas, preguntas por 
preferencias e expresión 
sinxelas de opinións), e 
léxico sobre temas 
relacionados con contidos 
sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 

 

 

Contidos sintáctico-discursivos:  

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); 
finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (first conditional).  

 Relacións temporais (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags). 
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 Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences 
and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry, nobody, nothing; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; presente (present simple and continuous); futuro 
(going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. 
g. usually); used to); incoativo (start + verb+ ing); terminativo (stop + verb+ ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade 
(may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 
allow); intención (present continuous). 

 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. 
g. really; quite; so; a little). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estate; 
duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 

 

 

 B1.2. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais:  

 Uso do contexto verbal e non 
verbal, e dos coñecementos 
previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que 
dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no 
contexto. 

 Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema. 

 Adaptación da escoita á súa 
finalidade (global e/ou 
específica). 

 Identificación de palabras 
clave. 

 Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos.  

 Inferencia do significado 
probable das palabras ou das 
frases que descoñece.  

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 
texto: uso do contexto verbal e 
non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e 
cando), que permiten 
inferencias do significado 
baseadas no contexto; uso dos 
coñecementos referenciais 
sobre o tema, así como 
identificación de palabras 
clave. 

 B1.2. Comprender instrucións 
moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e 
seguir indicacións sinxelas e 
breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel.  

 B1.3. Identificar a información 
esencial, os puntos principais e 
os detalles máis salientables 
en textos orais breves e ben 

 PLEB1.1. Comprende fórmulas 
básicas de relación social para 
iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.2. Comprende instrucións 
e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con 
claridade, ritmo pausado e 
acentuación estándar, que 
conteñan vocabulario relativo a 
lugares, persoas, obxectos, 
acontecementos e accións ligados 
a temas sinxelos e habituais na 
súa idade e no seu contexto 
escolar. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.3. Comprende o esencial 
en situacións de comunicación, 
cara a cara ou gravadas, nas que 
se utilicen frases moi sinxelas 
sobre temas habituais para a súa 
idade e o seu nivel escolar, que se 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro 
da comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado 
ou solicitando repetición ou 
reformulacións do dito.  

 Estratexias de comprensión:  

 Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e 
o tema.  

 Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais e detalles 
relevantes). 

 Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto. 

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión dos 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 

 Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de 
novos elementos.  

estruturados, transmitidos de 
viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro 
estándar, e que versen sobre 
asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas 
xerais ou do propio campo de 
interese nos ámbitos persoal, 
público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito.  

 B1.4. Comprender os puntos 
esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas 
cotiás, reais ou simuladas, que 
se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, 
sentimentos ou sensacións 
físicas básicas, expresadas 
con certa naturalidade e boa 
articulación, se pode escoitalas 
de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

 B1.5. Recoñecer os puntos 
esenciais e a información 
principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, 
articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan 
narracións e/ou descricións 
moi sinxelas, que traten sobre 
asuntos moi previsibles da vida 

refiran aos ámbitos persoal 
público e educativo, sempre que 
se fale pausadamente e con 
claridade, e se poida escoitar máis 
dunha vez. 

 PLEB1.4. Distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou do 
seu interese inmediato (por 
exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión).  

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral 
e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre 
temas cotiáns e de interese 
persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é 
articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con 
pausas. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB1.6. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, 
peticións de información e 
expresión dos gustos sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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cotiá ou moi coñecidos.  

 B1.6. Comprender 
transaccións moi básicas de 
bens e servizos (datos 
persoais, horarios e prezos), 
transmitidas de viva voz ou por 
medios técnicos, e articuladas 
con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e se 
poidan escoitar máis dunha 
vez.  

sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta 
a repetir ou a reformular o dito. 

 PLEB1.7. Identifica a información 
esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e 
coñecidos (tempo atmosférico, 
noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc.) e sobre 
transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con 
lentitude e claridade, aínda que 
deba escoitalas máis dunha vez. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de produción:  

 Planificación: 

 Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción. 

 Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

 B2.1. Utilizar as estratexias 
máis adecuadas para producir 
textos monolóxicos que 
aborden descricións, 
narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre 
acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e 
coñecementos diversos, con 
certa fluidez e pronuncia 
intelixible, utilizando 
conectores textuais e con 

 PLEB2.1. Interactúa nas 
actividades de aula a maioría das 
veces ou intervén na lingua 
estranxeira, cunha pronuncia 
comprensible, e persevera no seu 
uso aínda que cometa erros e 
teña que pedir axuda ou 
aclaracións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.2. Amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes 

 CCL 

 CSC 
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 Execución: 

 Concepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica.  

 Activación dos coñecementos 
previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 

 Expresión da mensaxe con 
claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta 
desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

 Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos  

 Lingüísticos:  

 Modificación de palabras de 
significado parecido.  

dominio do vocabulario 
elemental, para lograr a 
finalidade da comunicación. 

 B2.2. Producir textos breves e 
comprensibles, tanto en 
conversa cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios 
técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe 
sinxela, nos que se dea, se 
solicite e se intercambie 
información básica sobre 
temas de importancia na vida 
cotiá e asuntos coñecidos ou 
de interese persoal ou 
educativo propios da súa idade 
e do seu nivel escolar, e se 
xustifiquen brevemente e de 
xeito básico os motivos de 
determinadas accións e de 
plans sinxelos, aínda que ás 
veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes 
as pausas e a reformulación 
para organizar o discurso e 
para seleccionar expresións e 
estruturas, e o interlocutor teña 
que solicitar ás veces que se 
lle repita o dito, e mesmo 
solicite axuda ao interlocutor 
para expresar adecuadamente 
o seu texto.  

 B2.3. Participar en conversas 
espontáneas relacionadas 

situacións comunicativas, e 
manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras.  

 PLEB2.3. Fai presentacións 
breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual 
(por exemplo, transparencias de 
PowerPoint), que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e 
sinxelos de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos 
ou a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido destas.  

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.4. Desenvólvese 
correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora 
coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou 
reformulando. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.5. Participa en conversas 
informais cunha pronuncia 

 CCL 
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 Definición ou parafraseo dun 
termo ou dunha expresión.  

 Petición de axuda ou 
clarificación. 

 Paralingüísticos:  

 Sinalización de obxectos, uso 
de deícticos ou realización de 
accións que aclaran o 
significado.  

 Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou 
corporal)  

 Uso de elementos cuasiléxicos 
de valor comunicativo (hum, 
puah, etc.).  

 Uso de elementos prosódicos 
(pausas, ritmo, entoación) 
como substitutos dos 
marcadores discursivos para 
indicarlle ao destinatario ou 
oínte as partes do discurso que 
deben ser cointerpretadas. 

 B2.2. Actitude de respecto cara 
a si mesmo/a e cara ás demais 
persoas para comprender e 
facerse comprender. 

 B2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción básicos segundo o 
tipo de situación de 
comunicación propia da súa 

coas actividades de aula e en 
simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal 
con diversos fins 
comunicativos, establecendo 
contacto social en función da 
situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se 
non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende 
algo. 

 B2.4. Utilizar estratexias de 
cooperación na interacción e 
no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na 
interacción, verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas mediante 
estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación. 

 B2.5. Manexar con certa 
fluidez frases feitas curtas, 
grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de 
xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións 
habituais e cotiás, aínda que 
se interrompa o discurso para 
procurar expresións e articular 
palabras menos frecuentes.  

 B2.6. Intercambia información 

comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios 
técnicos, nas que establece 
contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos 
que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta. 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia 
e a das demais persoas mediante 
estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta 
interese e respecto polas achegas 
do seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 PLEB2.7. Toma parte nunha 
conversa formal ou entrevista moi 
sinxela de carácter educativo ou 
ocupacional moi habitual e 
traballado previamente, 
intercambiando información 
suficiente e básica de carácter 
persoal e sobre hábitos, gustos ou 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 
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idade e do seu nivel escolar. 

 B2.3. Uso básico da quenda de 
palabra, con indicadores 
sinxelos de que se quere falar 
e de recoñecemento do 
desexo de falar das demais 
persoas. 

ou responde a preguntas 
directas simples e breves, 
relativas a información persoal, 
hábitos, gustos, estudos etc., 
en relación con ámbitos e 
temas inmediatos cos que xa 
estea familiarizado. 

 B2.7. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos 
simples para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que 
se dependa en grande medida 
da actuación do interlocutor. 

estudos, preguntando sobre 
problemas prácticos e 
reaccionando de forma sinxela 
ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita, e se o 
interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, repetindo 
ou reformulando. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

 Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e 
o tema. 

 Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou 
extensiva). 

 Identificación do tipo textual 
básico (narrativo, descritivo ou 
explicativo), adaptando a 
comprensión a el. 

 B3.1. Utilizar as estratexias 
máis adecuadas (identificación 
do tema dun texto coa axuda 
de elementos textuais e non 
textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o 
tema, inferencia de 
significados polo contexto, por 
comparación de palabras ou 
frases similares nas linguas 
que xa coñecen, etc.), para a 
comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 

 PLB3.1. Segue, con axuda da 
imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e 
coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a 
realización de actividades e 
normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou 
prevención de riscos nunha 
excursión). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 

 CCL 
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 Distinción de tipos de 
comprensión necesarios para a 
realización da tarefa (sentido 
xeral, información esencial e 
puntos principais). 

 Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto. 

 Inferencia e formulación de 
hipótese sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

 Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de 
novos elementos. 

 B3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas para 
lograr unha mellor 
comprensión do contido e da 
estrutura do texto. 

texto.  

 B3.2. Comprender mensaxes 
breves e sinxelas que 
conteñan instrucións, 
indicacións e información 
básica referida a necesidades 
inmediatas ou de carácter 
educativo ou ocupacional moi 
básico, de estrutura moi 
sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual. 

 B3.3. Identificar a información 
esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos 
e ben estruturados, escritos 
nun rexistro informal ou 
estándar, que traten asuntos 
cotiáns, temas coñecidos e 
previsibles de interese ou 
relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan 
estruturas e un léxico básicos 
de uso común e habitual. 

 B3.4. Identificar e interpretar 
palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en 
situacións de comunicación 
significativas para a súa idade 
e o seu nivel escolar, coa 
axuda de elementos textuais e 

publicitario de revistas propias da 
súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos 
do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo e ocupacional 
moi básico. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.3. Entende información 
específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente 
estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos 
a materias educativas, ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un 
tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre 
que poida reler as seccións 
difíciles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.4. Comprende 
correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro 
estándar na que, de xeito sinxelo 
e básico, se fale de si mesmo/a; 
se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren 
acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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non textuais, sobre temas 
variados e outros relacionados 
con outras materias do 
currículo. 

 B3.5. Comprender a 
información esencial de 
correspondencia persoal moi 
breve e sinxela en calquera 
soporte, identificando o rexistro 
formal ou informal, o propósito 
e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións 
básicas propias deste tipo de 
texto. 

 B3.6. Ler con certa autonomía 
textos adaptados de certa 
lonxitude adecuados á idade, 
aos intereses e ao nivel 
escolar. 

sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese.  

 PLB3.5. Entende información 
básica de correspondencia formal 
na que se informa sobre asuntos 
do seu interese no contexto 
persoal, educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre un curso de 
idiomas ou unha compra por 
internet).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB3.6. Comprende con fluidez 
textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B4.1. Estratexias de produción:  

 Planificación: 

 Mobilización e coordinación 
das propias competencias 
xerais e comunicativas co fin 
de realizar eficazmente a 
tarefa (repasar o que se sabe 
sobre o tema, o que se pode 
ou se quere dicir, etc.)  

 B4.1. Aplicar estratexias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves e de 
estrutura simple, por exemplo 
copiando formatos, fórmulas e 
modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto, 
identificando as ideas 
pertinentes e necesarias, ou 
pondo una idea principal en 

 PLB4.1. Utiliza estratexias que 
faciliten o proceso de escritura: 
segue modelos de textos de 
características similares, planifica 
o texto, elabora un borrador, 
corrixe tanto a ortografía como a 
orde das ideas e das palabras, 
etc. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.2. Escribe textos moi breves  CCL 
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 Localización e uso adecuado 
de recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, 
información sobre o tema, 
etc.). 

 Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido do 
texto. 

 Organización do texto en 
parágrafos abordando en cada 
un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global.  

 Expresión da mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta) ou 
da mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
lingüísticos e temáticos 
dispoñibles.  

 Recurso aos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.).  

 Revisión: 

cada parágrafo. 

 B4.2. Escribir en papel ou en 
soporte electrónico textos 
breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou 
de interese persoal, nun 
rexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os 
recursos básicos de cohesión 
e de coherencia, e as 
convencións ortográficas 
básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións 
e estruturas sinxelas e un 
léxico de uso frecuente para a 
súa idade e o seu nivel 
escolar; así como as 
convencións ortográficas máis 
habituais na redacción de 
textos en soporte electrónico. 

 B4.3. Describir de forma moi 
sinxela lugares, obxectos e 
persoas, e narrar de xeito 
lineal feitos e experiencias 
sinxelas, así como expor 
información básica e 
previamente preparada 
relacionada con temas cotiáns 
ou con materias do currículo. 

 B4.4. Cubrir documentos 
básicos nos que se solicite 
información persoal relativa a 

en formato convencional con 
información sinxela e relevante 
sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, 
describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e 
lugares.  

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.3. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu 
interese persoal, ou sobre temas 
de actualidade de especial 
relevancia e facilmente 
comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén cando 
se utilizan as redes sociais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.5. Escribe correspondencia 
persoal na que se establece e 
mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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 Identificación de problemas, 
erros e repeticións.  

 Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

 Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

 Reescritura definitiva. 

 B4.2. Características textuais: 

 Uso de recursos básicos para 
elaborar textos con coherencia 
e cohesión propios do seu 

nivel escolar. 

actividades diarias, intereses 
(deportes, música, etc.), 
gustos, etc. 

 B4.5. Escribir mensaxes 
sinxelas en diferentes soportes 
con información, instrucións e 
indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades 
cotiás e de inmediata 
necesidade. 

 B4.6. Escribir correspondencia 
breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea 
información persoal básica e 
se expresen gustos, 
sentimentos e opinións.  

 B4.7. Presentar os textos 
escritos de maneira coidada 
(con atención a marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra 
clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando 
corresponda, etc.) en soporte 
impreso e dixital, adecuados 
aos fins funcionais e valorando 
a importancia da presentación 

nas comunicacións escritas. 

 

mesmo/a e a súa vila (por 
exemplo), se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por 
exemplo, unhas vacacións), se 
dan instrucións sinxelas, se fan e 
aceptan ofrecementos e 
suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou 
duns plans) e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

 CCEC 

 CD 

 PLB4.6. Fai unha presentación 
coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  
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 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación. 

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas consonánticos 
e as súas agrupacións.  

 Procesos fonolóxicos básicos.  

 Acento dos elementos léxicos 
illados, e no sintagma e na 
oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

 Uso das normas básicas de 
ortografía da palabra. 

 Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos. 

 Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas, 
de normas de cortesía e de 
rexistros informais e estándar, 
así como da linguaxe non 
verbal máis habitual. 

 Achegamento a algúns 
aspectos culturais visibles 

 B5.1. Pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros de 
pronuncia polos que as 
persoas interlocutoras teñan 
que solicitar repeticións.  

 B5.2, Aplicar á comprensión e 
á produción de textos escritos 
as normas ortográficas básicas 
da palabra e da oración. 

 B5.3. Incorporar á produción 
do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, 
relacións interpersoais, patróns 
de actuación, comportamento 
e convencións sociais, 
respectando as normas de 
cortesía máis importantes nos 
contextos respectivos. 

 B5.4. Na propia lingua, 
identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos 
culturais visibles dos países 
onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia cultura, 
e coas diversas culturas do 
resto do alumnado, de ser o 
caso, amosando curiosidade e 
respecto perante as 

 PLEB5.1. Utiliza a lingua 
estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de 
aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con 
suficiencia discriminativa trazos 
fonéticos significativos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo 
e producindo comprensiblemente 
patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.2. Escribe cun dominio 
ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre 
as regularidades ortográficas máis 
relevantes.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.3. Utiliza as convencións 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais 

breves para manter a atención, 
etc.) 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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próximos ao seus intereses 
(música, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, 
poboación, etc.), e a costumes, 
valores e actitudes máis 
evidentes relacionados con 
aspectos propios da súa idade, 
a través de producións 
multimedia e de 
manifestacións artísticas dos 
países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

 Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
básicas nos costumes cotiáns 
e no uso das formas básicas 
de relación social entre os 
países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás persoas, 
os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura 
diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo. 

 Recoñecemento da realidade 
plurilingüe do propio contorno. 

 Recurso aos coñecementos 
sintáctico-discursivos da propia 
lingua para mellorar a 
aprendizaxe, e da lingua 

diferenzas.  

 B5.5. Utilizar as experiencias e 
os coñecementos adquiridos 
en todas as linguas que 
coñece para establecer 
similitudes e diferenzas coa 
nova lingua e desenvolver 
unha competencia 
comunicativa plurilingüe; 
apreciar a riqueza persoal e 
social que proporciona ser 
unha persoa plurilingüe, e 
valorar as linguas como medio 
para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros 
e compañeiras doutros países, 
como recurso de acceso á 
información e como 
instrumento de 
enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e maneiras de 
vivir diferentes. 

 B5.6. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu 
nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns 
discursivos igualmente básicos 
de uso máis frecuente. 

 B5.7. Comprender e utilizar 
rutinas e o léxico propio do 

 PLEB5.4. Na propia lingua, 
identifica aspectos socioculturais 
básicos e visibles dos países nos 
que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente 
coas diversas culturas, de ser o 
caso, do resto do alumnado, e 
evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB5 5. Nas actividades de aula 
utiliza, para a comprensión e a 
elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos 
morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os procesos 
de realización das actividades 
lingüísticas de comprensión e 
produción. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLB5.6. Comunica con eficacia, 
comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e estratexias 
de comunicación e de 
redundancia do significado 
(imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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estranxeira, para lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 Participación en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valorando 
positivamente as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas. 

 Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais 
básicas.  

 Descrición de calidades físicas 
e abstractas básicas de 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

 Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión básica de sucesos 
futuros.  

 Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, 
expresión sinxela de opinións e 
consellos, advertencias e 
avisos.  

 Expresión do coñecemento, a 

nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais 
ou simuladas. 

 B5.8. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, relacionados 
cos elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 PLEB5.7. Coñece e utiliza un 
vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios 
do seu nivel educativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.8. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 CD 
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certeza e a dúbida. 

 Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

 Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

 Formulación de suxestións e 
desexos, e expresión básica 
de condicións e hipóteses.  

 Establecemento e mantemento 
básicos da comunicación e a 
organización elemental do 
discurso. 

 B5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común relativo a 
identificación persoal 
elemental; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida 
diaria; familia e amizades; 
tempo libre, lecer e deporte; 
vacacións; saúde e coidados 
físicos; educación e estudo; 
compras, alimentación e 
restauración; transporte; lingua 
e comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e 
tecnoloxías da información e 
da comunicación.  
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 Expresións fixas e enunciados 
fraseolóxicos máis habituais, 

 Saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e 
expresión de opinións 

 Léxico sobre temas 
relacionados con contidos 
sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 

 

Contidos sintáctico-discursivos : 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); 
finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless).  

 Relacións temporais (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags) 

 Exclamación (What + Adj. +) noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences and 
phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! Terrific!). 

 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry), nobody, nothing; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect); presente (present simple and continuous); futuro 
(going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
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 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; 
might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. 
g. really; quite; so; a little). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; 
duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

3º de ESO 

 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 i 

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:  

 Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e o 
tema.  

 Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

 B1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, 
os puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 
texto. 

 PLEB1.1. Distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos, ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre 
un tema curricular ou unha charla 
para organizar o traballo en 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais e detalles 
relevantes). 

 Formulación de hipóteses sobre 
contido e contexto. 

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 

 Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 
elementos. 

 Adaptación da escoita á súa 
finalidade (global e/ou 
específica). 

 Inferencia do significado 
probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

 B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

 B1.3. Perseveranza no logro da 
comprensión oral, reescoitando 
o texto gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións do 
dito.  

 B1.2. Identificar información 
xeral e específica relevante de 
textos sinxelos emitidos cara a 
cara ou por medios 
audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos 
(información básica sobre 
algunha materia do currículo, 
temas do seu interese ou 
ocupacionais propios da súa 
idade e do seu nivel escolar), 
pronunciadas con lentitude e 
claridade. 

 B1.3. Comprender os puntos 
principais e información 
específica en mensaxes e 
anuncios públicos breves, 
claros e sinxelos, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, sempre que as 
condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea 
distorsionado.  

 B1.4. Identificar a información 
esencial, os puntos principais e 
os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de 
lonxitude media, claramente 
estruturados, e transmitidos de 
viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha 
velocidade media, nun rexistro 
formal, informal ou neutro, e 

equipo). 

 PLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados 
de xeito lento e claro (por 
exemplo, cambio de porta de 
embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun 
campamento de verán ou no 
contestador automático dun cine), 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non 
estea distorsionado.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.3. Entende o esencial do 
que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, tendas, 
albergues, restaurantes, e centros 
de lecer, de estudos ou de 
traballo). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.4. Identifica o sentido xeral 
e os puntos principais dunha 
conversa formal ou informal entre 
dúas ou máis persoas 
interlocutoras que ten lugar na súa 
presenza, cando o tema lle resulte 
coñecido e o discurso está 
articulado con claridade, a 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais 
ou sobre temas xerais ou do 
propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, 
sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a 
mensaxe e que se poida volver 
escoitar o dito. 

 B1.5. Comprender o sentido 
xeral e a información 
específica de conversas claras 
e pausadas que teñen lugar na 
súa presenza, nas que se 
describan, narren ou se dean 
opinións sobre temas habituais 
para a súa idade e o seu nivel 
escolar, sempre que poida 
pedir información. 

 B1.6. Comprender preguntas, 
solicitude de informacións e 
cambios moi evidentes de 
tema en situacións 
comunicativas cara a cara en 
que se lle pregunte sobre 
asuntos básicos e coñecidos 
persoais, educativos, 
ocupacionais ou do seu 
interese, sempre que poida 
pedir que se lle repita, aclare 
ou elabore algo do que se lle 
dixo. 

 B1.7. Comprender o sentido 

velocidade media e nunha 
variedade estándar da lingua.  

 PLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, 
puntos de vista e opinións sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta 
a repetir ou reformular o dito. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.6. Comprende, nunha 
conversa formal ou entrevista (por 
exemplo, en centros de estudos 
ou de traballo) na que participa, o 
que se lle pregunta sobre asuntos 
persoais, educativos, 
ocupacionais ou do seu interese, 
así como comentarios sinxelos e 
predicibles relacionados con 
estes, sempre que poida pedir que 
se lle repita, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.7. Identifica a información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns 
ou do seu interese articulados 
amodo e con claridade (por 
exemplo, noticias, documentais ou 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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xeral e a información 
específica sinxela de 
programas de televisión, tales 
como boletíns meteorolóxicos 
ou informativos, cando os 
comentarios conten cun apoio 
de imaxes moi redundantes.  

entrevistas), cando as imaxes 
axudan á comprensión. 

 CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de produción:  

 Planificación: 

 Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción.  

 Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso 
adecuados a cada caso, e 
escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

 Execución: 

 Concepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais, e a 
súa estrutura básica.  

 Activación dos coñecementos 
previos sobre modelos e 

 B2.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos 
breves e de estrutura simple e 
clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a 
adaptación da mensaxe a 
patróns da primeira lingua ou 
outras, ou o uso de elementos 
léxicos aproximados, se non se 
dispón doutros máis precisos.  

 B2. 2. Manexar frases curtas, 
grupos de palabras e fórmulas 
para desenvolverse de xeito 
suficiente e comprensible en 
breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, 
interrompendo en ocasións o 
discurso para procurar 
expresións, articular palabras 
menos frecuentes e reparar a 

 PLEB2.1. Nas actividades de aula, 
a maioría das veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira e 
persevera no seu uso cunha 
actitude positiva, aínda que 
cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.2. Interactúa para obter ou 
ofrecer bens e servizos relativos a 
necesidades inmediatas e cotiás, 
sempre que se fale amodo e con 
estruturas moi sinxelas e 
habituais, e reacciona 
adecuadamente sempre que poida 
solicitar, mediante preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración 
da persoa interlocutora para 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 

 Expresión da mensaxe con 
claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta 
dela) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

 Apoio e aproveitamento 
máximo dos coñecementos 
previos. 

 Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos.  

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de 
significado parecido.  

 Definición ou paráfrase dun 
termo ou expresión. 

 Petición de axuda ou 

comunicación en situacións 
menos comúns.  

 B2.3. Interactuar de xeito 
sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos 
simples para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que 
se dependa en grande medida 
da actuación da persoa 
interlocutora. 

 B2.4. Participar en conversas 
nas que se establece contacto 
social, intercámbiase 
información sobre temas 
sinxelos e habituais, onde se 
fan ofrecementos ou 
suxestións, se dan instrucións, 
e se expresan sentimentos, 
opinións, acordo e desacordo, 
sempre que de cando en vez 
lle repitan ou lle volvan a 
formular o que din. 

 B2.5. Participar en conversas 
básicas sobre temas 
predicibles e con propósitos 
comunicativos propios da súa 
idade (invitar, ofrecer axuda, 
propor, reaccionar perante 
invitacións e propostas), e 
expresar sentimentos e 
opinións de forma básica.  

 B2.6. Participar de forma 

entender e facerse entender. 

 PLEB2.3. Fai presentacións 
breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual 
(por exemplo, transparencias de 
PowerPoint), que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos 
de temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos ou 
a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido destas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB2.4. Desenvólvese 
correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, 
seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.5. Participa en conversas 
informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece 
contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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clarificación. 

 Paralingüísticos: 

 Sinalación de obxectos, uso de 
deícticos ou realización de 
accións que aclaran o 
significado.  

 Usar elementos cuasiléxicos 
(hum, puah,etc.) de valor 
comunicativo. 

 Usar os elementos prosódicos 
(pausas, ritmo e entoación) 
como substitutos dos 
marcadores discursivos para 
indicarlle á persoa destinataria 
ou oínte as partes do discurso 
que deben ser cointerpretadas. 

 B2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción básicos segundo o 
tipo de situación de 
comunicación propia da súa 
idade e do seu nivel escolar. 

 B2.3. Uso da quenda de 
palabra con indicadores 
básicos e máis habituais de que 
se quere falar, e de 
recoñecemento do desexo de 
falar das demais persoas.  

 B2.4. Actitude de respecto cara 
a si mesmo/a e cara ás demais 
persoas para comprender e 
facerse comprender. 

sinxela nunha entrevista 
persoal na que dá información, 
reacciona ante comentarios ou 
expresa ideas sobre cuestións 
habituais, sempre que poida 
pedir de cando en vez que lle 
aclaren ou repitan o dito. 

que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta. 

 PLEB2.6. Toma parte nunha 
conversa formal, nunha reunión ou 
nunha entrevista de carácter 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, para realizar un curso de 
verán ou integrarse nun grupo de 
voluntariado), intercambiando 
información suficiente, expresando 
as súas ideas sobre temas 
habituais, dando a súa opinión 
sobre problemas prácticos cando 
se lle pregunta directamente, e 
reaccionando de forma sinxela 
ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:  

 Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e 
tema.  

 Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou 
extensiva)  

 Identificación do tipo textual 
(narrativo, descritivo, 
argumentativo e explicativo), 
adaptando a comprensión a el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión necesarios para a 
realización da tarefa (sentido 
xeral, información esencial e 
puntos principais). 

 Formulación de hipóteses sobre 
o contido e o contexto. 

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais.  

 Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 
elementos.  

 B3.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun 
texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso 
dos coñecementos previos 
sobre o tema, inferencia de 
significados polo contexto, por 
comparación de palabras ou 
frases similares nas linguas 
que xa coñece, etc.), para a 
comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 
texto.  

 B3.2. Comprender, en notas 
persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que 
conteñan información, 
instrucións e indicacións 
básicas relacionadas con 
actividades e situacións da 
vida cotiá. 

 B3.3. Identificar a información 
esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, breves e ben 
estruturados, escritos nun 

 PLEB3.1. Identifica, con axuda da 
imaxe, instrucións de 
funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas, así como instrucións 
para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por 
exemplo, nun centro docente, un 
lugar público ou unha zona de 
lecer). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou de 
internet formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.3. Capta as ideas 
principais de textos xornalísticos 
breves en calquera soporte, se os 
números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos portan 
gran parte da mensaxe.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.4. Entende información 
específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 

 CCL 

 CAA 
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 B3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas para 
lograr unha mellor comprensión 
do contido e da estrutura do 
texto. 

rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten de asuntos 
cotiáns, de temas de interese 
ou salientables para os propios 
estudos e as ocupacións, e 
que conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico básico de 
uso común e habitual. 

 B3.4. Comprender 
correspondencia persoal breve 
e sinxela na que se describen 
persoas, obxectos e lugares, 
se narran acontecementos 
sinxelos e se expresan 
sentimentos, desexos e 
opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese.  

 B3.5. Comprender 
correspondencia formal breve 
sobre cuestións prácticas 
relativas aos seus intereses 
nos ámbitos propios da súa 
idade e do seu nivel escolar. 

 B3.6. Ler con certa autonomía 
textos adaptados de certa 
lonxitude adecuados á idade, 
aos intereses e ao nivel 
escolar, seguindo a liña 
argumental, o carácter básico 
dos personaxes e as súas 
relacións. 

referencia, ou consulta claramente 
estruturados sobre temas relativos 
a materias educativas, asuntos 
ocupacionais ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre 
que poida reler as seccións 
difíciles. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal en 
calquera formato na que se fala de 
si mesmo/a, se describen persoas, 
obxectos e lugares, se narran 
acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.6. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un curso de 
idiomas ou unha compra por 
internet).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.7. Comprende o esencial  CCL 
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(por exemplo, en lecturas para a 
mocidade) de historias de ficción 
breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e 
do argumento. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o tema, o 
que se pode ou se quere dicir, 
etc.).  

 Localización e uso adecuado 
de recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.). 

 Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido do 
texto.  

 Organización do texto en 
parágrafos abordando en cada 

 B4.1. Escribir en papel ou en 
soporte electrónico textos 
breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou 
de interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando 
adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión, as 
convencións ortográficas 
básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións 
e estruturas sinxelas e un 
léxico de uso frecuente.  

 B4.2. Coñecer e aplicar 
estratexias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves 
e de estrutura simple (por 
exemplo, copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios de cada 

 PLEB4.1. Escribe 
correspondencia formal básica e 
breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, solicitando ou dando a 
información requirida de xeito 
sinxelo e observando as 
convencións formais e normas de 
cortesía básicas deste tipo de 
textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.2. Escribe informes moi 
breves en formato convencional 
con información sinxela e 
relevante sobre feitos habituais e 
os motivos de certas accións, nos 
ámbitos educativo e ocupacional, 
describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e 
lugares, e sinalando os principais 
acontecementos de forma 
esquemática.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global. 

 Expresión da mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto. 

 Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta) ou 
da mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

 Apoio e aproveitamento 
máximo dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Revisión: 

 Identificación de problemas, 
erros e repeticións.  

 Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 

puntuación. 

 Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

 Reescritura definitiva. 

 B4.2. Características textuais. 
Uso de recursos básicos para 

tipo de texto). 
 B4.3. Empregar para 

comunicarse mecanismos 
sinxelos de cohesión textual 
axustados ao contexto e á 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e 
marcadores discursivos 
frecuentes). 

 B4.4. Escribir, en soporte 
impreso ou nas redes sociais, 
textos sinxelos e breves 
(notas, cartas persoais, 
postais, felicitacións, etc.), que 
conteñan información persoal 
ou relativa á vida cotiá, de 
primeira necesidade ou do seu 
interese, a partir de modelos 
previos, usando as fórmulas 
básicas de saúdo e despedida 
propias do soporte utilizado, 
adaptando a presentación ao 
tipo de texto e usando frases e 
oracións ben estruturadas e 
cunha orde lóxica. 

 B4.5. Presentar os textos 
escritos de xeito coidado (con 
atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas 
cando corresponda, 

 PLEB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa á 
súa formación, á súa ocupación, 
aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para 
subscribirse a unha publicación 
dixital, matricularse nun taller, ou 
asociarse a un club deportivo).  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.4. Escribe notas e 
mensaxes (mensaxes 
instantáneas, chats, etc.) onde se 
fan breves comentarios ou se dan 
instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu 
interese.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.5. Escribe notas, anuncios 
e mensaxes breves nas redes 
sociais relacionados con 
actividades e situacións da vida 
cotiá, do seu interese persoal ou 
sobre temas de actualidade, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.6. Escribe 
correspondencia persoal na que 
se establece e mantén o contacto 
social (por exemplo, con 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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elaborar textos con coherencia, 
cohesión e adecuación, propios 
do seu nivel escolar. 

separación de palabras ao final 
de liña, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados 
ao propósito comunicativo e 
valorando a importancia da 
presentación nas 
comunicacións escritas. 

amigos/as noutros países), se 
intercambia información, se 
describen en termos sinxelos 
sucesos importantes e 
experiencias persoais (por 
exemplo, a participación nunha 
competición), se dan instrucións, 
se fan e aceptan ofrecementos e 
suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou 
duns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

 CCEC 

 PLEB4.7. Fai unha presentación 
coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: 

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas consonánticos 
e as súas agrupacións.  

 Procesos fonolóxicos 
básicos.  

 B5.1. Pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible, aínda 
que resulte evidente o acento 
estranxeiro ou se cometan 
erros de pronunciación, 
sempre que non interrompan a 
comunicación, polos que as 
persoas interlocutoras teñan 
que solicitar repeticións de 

 PLEB5.1. Desenvólvese na 
maioría das actividades de aula 
facendo un esforzo por utilizar a 
lingua estranxeira, cunha 
pronunciación clara, aceptable e 
comprensible dos esquemas 
fónicos e fonolóxicos básicos, 
aínda que teña que repetir 
algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras, e pide 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Acento dos elementos léxicos 
illados, e no sintagma e na 
oración. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 

 Uso das normas básicas de 
ortografía da palabra. 

 Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e uso de 
convencións sociais e normas 
de cortesía dos rexistros máis 
habituais, e da linguaxe non 
verbal habitual propia da cultura 
estranxeira. 

 Achegamento a aspectos 
culturais visibles próximos ao 
seus intereses (música, 
traballo, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, 
poboación, etc.), e a costumes, 
valores e actitudes máis 
evidentes relacionados con 
aspectos e contextos propios 
da súa idade, a través de 
producións multimedia e de 

cando en vez. 

 B5.2. Valorar as linguas como 
medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros 
e compañeiras doutros países, 
como recurso de acceso á 
información, e como 
instrumento de 
enriquecemento persoal ao 
coñecer culturas e maneiras de 
vivir diferentes. 

 B5.3. Producir textos escritos 
sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e 
expresións habituais propias 
do nivel. 

 B5.4. Coñecer e utilizar, para a 
comprensión e a produción do 
texto oral monolóxico ou 
dialóxico e escrito, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos de estudo e 
de traballo, actividades de 
lecer, etc.), estruturas sociais, 
condicións de vida (contorno e 
estrutura social), relacións 
interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no centro 
docente e nas institucións), 
comportamento (xestos, 
expresións faciais, uso da voz 

axuda e aclaracións aos 
compañeiros e ás compañeiras 
cando non progresa a 
comunicación.  

 PLEB5.2. Aplica adecuadamente 
os signos de puntuación 
elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción 
de traballos e outros textos, para 
facerse comprensible case 
sempre. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.3. Utiliza as convencións 
máis habituais propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, 
facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro 
estándar. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.4. Na propia lingua, 
identifica aspectos socioculturais 
básicos e visibles dos países onde 
se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente 
coas diversas culturas do resto do 
alumnado, de ser o caso, evitando 
estereotipos e valoracións 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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manifestacións artísticas dos 
países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

 Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
significativas nos costumes 
cotiáns, e uso das formas 
básicas de relación social entre 
os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás persoas, 
aos países e ás comunidades 
lingüísticas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura 
diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

 Recoñecemento da realidade 
multilingüe do propio contorno. 

 Recurso aos coñecementos 
sintáctico-discursivos da propia 
lingua para mellorar a 
aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 Participación en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valorando 

e contacto visual) e 
convencións sociais (costumes 
e tradicións), actuando coa 
debida propiedade e 
respectando as normas de 
cortesía máis importantes nos 
contextos respectivos 

 B5.5. Na propia lingua, 
identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos 
culturais visibles dos países 
onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia cultura, 
coas diversas culturas do resto 
do alumnado, de ser o caso, 
amosando curiosidade e 
respecto perante as 
diferenzas. 

 B5.6. Distinguir, e aplicar á 
comprensión e á produción do 
texto, a función ou as funcións 
comunicativas máis relevantes 
do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis comúns 
e de uso máis frecuente na 
comunicación oral e escrita, 
así como os seus significados 
asociados (por exemplo, 
estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión), e 
patróns discursivos de uso 
frecuente relativos á 
organización textual 

etnocéntricas. 

 PLEB5.5. Identifica e utiliza os 
expoñentes máis comúns propios 
do seu nivel para realizar as 
funcións comunicativas, así como 
os patróns discursivos de uso 
máis frecuente para o propósito 
comunicativo.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.6. Domina as estruturas 
morfosintácticas e discursivas 
máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar 
intencións e significados mediante 
as funcións comunicativas propias 
do seu nivel, e reflexiona sobre a 
utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na 
lingua meta. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.7. Utiliza un vocabulario 
oral e escrito básico e suficiente 
para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar 
propios do seu nivel educativo, e 
comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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positivamente as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas: 

 Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais. 

 Descrición de calidades físicas 
e abstractas de persoas, 
obxectos, lugares e actividades.  

 Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de sucesos futuros.  

 Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, 
opinións e puntos de vista, 
consellos, advertencias e 
avisos.  

 Expresión do coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura.  

 Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a autorización 
e a prohibición.  

 Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

(introdución do tema, 
desenvolvemento e cambio 
temático, e pechamento 
textual).  

 B5.7. Utilizar as experiencias 
lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas 
que coñece, para establecer 
similitudes e diferenzas coa 
nova lingua e desenvolver 
unha competencia 
comunicativa plurilingüe, e 
apreciar a riqueza persoal e 
social que proporciona ser 
unha persoa plurilingüe. 

 B5.8. Recoñecer e utilizar 
léxico oral e escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as 
ocupacións; inferir do contexto 
e do cotexto, con apoio visual, 
os significados de palabras e 
expresións de uso menos 
frecuente ou máis específico, e 
comunicar información, 
opinións e puntos de vista 
breves, simples e directos en 
situacións habituais e cotiás, 
aínda que en situacións menos 
correntes haxa que adaptar a 
mensaxe.  

 B5.9. Reformular o sentido dun 

 PLEB5.8. Explica o sentido dun 
texto, resumíndoo ou 
reformulándoo, na propia lingua, 
para un interlocutor próximo real 
ou simulado que descoñece a 
lingua estranxeira, coa finalidade 
de facer o texto comprensible e 
garantir a relación fluída entre 
falantes e culturas, amosando 
respecto perante as diferenzas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.9. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e 
hipóteses.  

 Establecemento e mantemento 
da comunicación e 
organización do discurso.  

 B5.6. Léxico oral e escrito de 
uso común (recepción) relativo 
a identificación persoal; 
vivenda, fogar e contexto; 
actividades da vida diaria; 
familia e amizades; traballo e 
ocupacións; tempo libre, lecer e 
deporte; viaxes e vacacións; 
saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; compras e 
actividades comerciais; 
alimentación e restauración; 
transporte; lingua e 
comunicación; ambiente, clima 
e ámbito natural; e tecnoloxías 
da información e da 
comunicación.  

 Expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos, saúdos, 
despedidas, preguntas por 
preferencias e expresión de 
opinións 

 Léxico sobre temas 
relacionados con contidos 
sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

 B5.7. Rutinas ou modelos de 

texto, resumíndoo ou 
reformulándoo na propia 
lingua, explicándoo a un 
interlocutor próximo que 
descoñece a lingua 
estranxeira, coa finalidade de 
facer o texto comprensible e 
garantir a relación fluída entre 
falantes e culturas. 

 B5.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, relacionados 
cos elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 
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interacción básicos e habituais 
segundo o tipo de situación de 
comunicación, propia da súa 
idade e do seu nivel, ou 
modelos de interacción básicos 
e habituais segundo o tipo de 
situación de comunicación, 
propia da súa idade e nivel. 

 B5.8. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 

idioma. 

 

Contidos sintáctico-discursivos : 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); 
finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless).  

 Relacións temporais (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags) 

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory 
sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and 
continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
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 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; 
might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. 
g. really; quite; so; a little). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; 
duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

           Make and do. 

 

4º de ESO 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 i 

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:  

 Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas para 
a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, 
os puntos e as ideas principais, 

 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 o tema.  

 Identificación do tipo de escoita 
necesario para realizar a tarefa 
(global, selectiva e detallada). 

 Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais e detalles 
relevantes). 

 Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto. 

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 

 Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 
elementos. 

ou os detalles relevantes do 
texto.  

 B1.2. Identificar o sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude media, 
claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a 
unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou 
abstractos de temas xerais, 
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou menos 
habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre 
que exista apoio visual e as 
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe, e que 
se poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender os detalles 
de información relativa a datos 
persoais, horarios, prezos e 
números, así como 
comprender preguntas e 
instruccións básicas e seguir 
indicacións breves relativas a 
necesidades cotiás ou 
ocupacionais relativas a 

mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do 
falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na 
velocidade da fala), deducindo 
intencións a partir do volume da 
voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante 
os propios coñecementos e as 
propias experiencias. 

 PLEB1.2. Distingue, con apoio 
visual ou escrito, as ideas 
principais e información relevante 
en presentacións ou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara 
sobre temas coñecidos ou do seu 
interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un tema educativo 
ou de divulgación científica, ou 
unha charla sobre a formación 
profesional noutros países). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.3. Identifica a idea 
principal e aspectos significativos 
de noticias de televisión 
claramente articuladas cando hai 
apoio visual que complementa o 
discurso, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoal e 
profesional. 

 B1.4. Comprender textos orais 
sinxelos nos que soliciten ou 
dean información de carácter 
básico e sinxelo, identificando 
funcións de comunicación 
variadas e captando tanto as 
liñas xerais como os aspectos 
secundarios de relevancia, 
sempre que se fale lentamente 
e nunha linguaxe estándar e 
poida pedir confirmación do 
entendido. 

 B1.5. Comprender as ideas 
principais e outros aspectos 
relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de 
carácter informal que relaten 
experiencias persoais (viaxes, 
estudos, experiencias laborais, 
relacións persoais, etc.), e 
expresen opinións ou puntos 
de vista, cunha fala lenta e 
nunha linguaxe estándar, 
identificando aspectos como a 
secuencia temporal das 
experiencias (por exemplo, 
dunha película), e os 
sentimentos que suscitan. 

películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e 
cando as imaxes facilitan a 
comprensión. 

 PLEB1.4. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións 
ou outra información, mesmo de 
tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou 
sobre como realizar un 
experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un 
dispositivo no ámbito 
ocupacional). 

 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Identifica as ideas 
principais e detalles relevantes 
dunha conversa formal ou informal 
de certa duración entre dous ou 
máis interlocutores que ten lugar 
na súa presenza e na que se 
tratan temas coñecidos ou de 
carácter xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade 
estándar da lingua. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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 PLEB1.6. Entende o que se lle di 
en transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (por exemplo, en 
bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros 
docente e lugares de traballo) ou 
menos habituais (por exemplo, 
nunha farmacia, un hospital, 
nunha comisaría ou nun 
organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.7. Comprende, nunha 
conversa formal, ou entrevista na 
que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades educativas ou 
ocupacionais de carácter habitual 
e predicible, sempre que poida 
pedir que se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou elabore, algo 
do que se lle dixo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.8. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, explicacións ou 
xustificacións de puntos de vista e 
opinións sobre diversos asuntos 
de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a 
formulación de hipóteses, a 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos 
de temas (por exemplo, a música, 
o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade). 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Identificación do contexto, o 
destinatario e a finalidade da 
produción ou da interacción. 

 Concepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica. 

 Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso 
adecuados a cada caso, 
escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

 Activación dos coñecementos 
previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 

 B2.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos 
breves ou de lonxitude media, 
e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos 
que se dispón e limitando a 
expresión a estes; recorrendo, 
entre outros, a procedementos 
como a definición simple de 
elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, 
ou comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a comunicación. 

 B2.2. Pronunciar e entoar os 

enunciados de maneira clara e 
comprensible, aínda que as 
persoas interlocutoras poidan 
necesitar repeticións se se 
trata de palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en cuxa 

 PLEB2.1. Utiliza recursos 
lingüísticos para entender e 
facerse entender, como a 
utilización de expresións 
memorizadas ou fixas (para pedir 
que lle falen máis a modo, que lle 
repitan ou que lle aclaren) e o uso 
de exemplos e definicións, ou de 
aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.2. Nas actividades de aula, 
a maioría das veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira de 
xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha 
actitude positiva, aínda que 
cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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memorizados.  

 Execución: 

 Expresión da mensaxe con 
claridade, coherencia, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta 
desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

 Apoio e aproveitamento ao 
máximo dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Cooperación na interacción con 
outras persoas, verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación.  

 Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Lingüísticos: 

articulación poden cometerse 
erros que non interrompan a 
comunicación. 

 B2.3. Producir textos breves ou 
de lonxitude media, tanto en 
conversa cara a cara como por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, nos que se 
intercambia información, ideas 
e opinións, se xustifican de 
maneira simple pero suficiente 
os motivos de accións e plans, 
e se formulan hipóteses, aínda 
que ás veces haxa vacilacións 
para buscar expresións e 
pausas para reformular e 
organizar o discurso, e sexa 
necesario repetir o dito para 
axudar a persoa interlocutora a 
comprender algúns detalles.  

 B2.4. Manter o ritmo do 
discurso coa fluidez suficiente 
para facer comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son breves ou de 
lonxitude media, aínda que 
poidan producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se 
quere expresar en situacións 
menos habituais ou en 

intervencións máis longas. 

 PLEB2.3. Fai presentacións 
breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con 
apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas educativos ou 
ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica 
de maneira coherente, explicando 
as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo a 
preguntas sinxelas de oíntes 
articuladas de maneira clara e a 
velocidade media. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB2.4. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe 
ou estadía noutros países por 
motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, 
estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión 
formal de maneira sinxela pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.5. Participa  CCL 
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 Modificación de palabras de 
significado parecido. 

 Definición ou reformulación dun 
termo ou expresión. 

 Petición de axuda. 

 Paralingüísticos: 

 Sinalación de obxectos, uso de 
deícticos ou realización de 
accións que aclaran o 
significado. 

 Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica, etc.). 

 Uso de sons cuasilingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais. 

 B2.5. Interactuar de maneira 
sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
estratexias de cooperación na 
interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para 
tomar ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa 
interlocutora. 

 B2.6. Comprender preguntas e 
dar información básica sobre si 
mesmo e relativas aos ámbitos 
educativo e persoal (datos 
persoais, formación, opinións, 
plans, intereses), aínda que 
teña que solicitar aclaracións 
ou repetir as súas respostas 
para facerse comprender.  

adecuadamente en conversas 
informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nas que 
intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente 
opinións e puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente feitos 
ocorridos no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide e 
dá indicacións ou instrucións con 
certo detalle; expresa e xustifica 
sentimentos, e describe aspectos 
concretos e abstractos de temas 
como, por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.6. Toma parte en 
conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre feitos concretos, 
pedindo e dando instrucións ou 
solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista 
de maneira sinxela e con 
claridade, e razoando e 
explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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accións, as súas opinións e os 
seus plans. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:  

 Mobilización de información 
previa sobre o tipo de tarefa e o 
tema a partir da información 
superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos 
de cabeceira, etc. 

 Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou 
extensiva) 

 Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais e detalles 
relevantes). 

 Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto. 

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 

 B3.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, 
os puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 
texto. 

 B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
(identificar os conceptos 
principais e palabras clave do 
tema, coñecer sinónimos 
destas e procurar termos 
relacionados en internet; e 
localizar recursos da biblioteca 
do seu centro docente), para a 
procura de información en 
diferentes fontes, e analizar a 
súa credibilidade seguindo 
criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns 
relevantes, funcionalidade e 
tipo de texto (divulgativo, 
educativo, de opinión, etc.). 

 B3.3. Identificar a información 
esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles 

 PLEB3.1. Nas actividades de 
lectura da aula, explica como sabe 
inferir significados a partir do seu 
coñecemento do mundo, do 
coñecemento doutros idiomas, do 
contexto lingüístico, dos apoios 
visuais (imaxes, tipografía, 
deseño, etc.), así como das 
características do medio en que 
aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, xornais, 
páxinas web, etc.). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.2. Procura e entende 
información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados 
(por exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas 
relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus 
intereses, e analiza a información 
tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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lingüísticos e paratextuais. 

 Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 
elementos. 

importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, breves ou de 
lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun 
rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de 
temas de interese ou 
salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o 
traballo, e que conteñan 
estruturas e un léxico de uso 
común, de carácter tanto xeral 
como máis específico.  

 B3.4. Comprender a intención 
de comunicación, fórmulas de 
saúdo, despedida e outras 
convencións básicas de 
correspondencia de carácter 
persoal e formal, sempre que 
non conteña expresións 
idiomáticas, e poder reaccionar 
de xeito adecuado a tarxetas 
postais, felicitacións, 
invitacións, citas médicas, 
solicitude de información, etc. 

 B3.5. Seguir instrucións 
básicas que lle permitan, por 
exemplo, pór en marcha, 
manexar ou instalar aparellos 
ou aplicacións informáticas 
sinxelas (sempre que conteñan 
diagramas ou imaxes que 

o publica, datas, etc.) que axuden 
a avaliar a credibilidade do 
material.  

 PLEB3.3. Entende o sentido xeral, 
os puntos principais e información 
relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter 
público, institucional ou 
corporativo e claramente 
estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre lecer, cursos, 
bolsas e ofertas de traballo). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.4. Localiza con facilidade 
información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión 
media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e identifica 
as conclusións principais en textos 
de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo foros 

 CCL 

 CAA 
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faciliten a súa comprensión), 
entender unha prescrición 
médica, matricularse nun 
centro de estudos, etc. 

 B3.6. Ler con fluidez textos de 
ficción e literarios 
contemporáneos breves ou 
adaptados, ben estruturados, 
en rexistro estándar da lingua, 
con argumento lineal e con 
personaxes, situacións e 
relacións descritas de xeito 

claro e sinxelo. 

en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos 
e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.6. Entende o suficiente de 
cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional, como para 
poder reaccionar en consecuencia 
(por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de 
estudos no estranxeiro). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas 
sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización 
de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, 
nunha residencia de estudantes 
ou nun contexto ocupacional). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.8. Comprende os aspectos 
xerais e os detalles máis 

 CCL 
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relevantes de textos de ficción e 
textos literarios contemporáneos 
breves, ben estruturados e nunha 
variante estándar da lingua, nos 
que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os 
personaxes e as súas relacións se 
describen de maneira clara e 

sinxela. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Mobilización e coordinación 
das propias competencias 
xerais e comunicativas, co fin 
de realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre o 
tema, o que se pode ou se 
quere dicir, etc.).  

 Localización e uso adecuado 
dos recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.). 

 Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido do 
texto. 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves ou de 
media lonxitude (por exemplo, 
reformulando estruturas a partir 
doutros textos de 
características e propósitos 
comunicativos similares, ou 
redactando borradores previos, 
e revisando contido, ortografía 
e presentación do texto antes 
da súa escritura definitiva). 

 B4.2. Escribir, en papel ou en 
soporte electrónico, textos 
breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro 

 PLEB4.1. Escribe, nun formato 
convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, ou menos habitual 
(por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e 
lugares; narrando acontecementos 
nunha clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB4.2. Escribe 
correspondencia formal básica, 
dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada a 
pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra xestión 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Organización do texto en 
parágrafos abordando en cada 
un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global. 

 Expresión da mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta 
desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos dispoñibles.  

 Apoio e aproveitamento ao 
máximo dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Revisión: 

 Identificación de problemas, 
erros e repeticións. 

 Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

 Reescritura definitiva. 

 Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da 
letra adecuado, uso normativo 
de maiúsculas e minúsculas, 

formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e os 
signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un 
control razoable de expresións 
e estruturas, e un léxico de uso 
frecuente, de carácter tanto 
xeral como máis específico 
dentro da propia área de 
especialización ou de interese.  

 B4.3. Saber manexar os 
recursos básicos de 
procesamento de textos para 
corrixir os erros ortográficos 
dos textos que se producen en 
formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de textos 
en internet (por exemplo, 
abreviacións ou outros en 
chats). 

 B4.4. Seleccionar e achegar 
información necesaria e 
pertinente, axustando de 
maneira adecuada a expresión 
ao destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema tratado 
e ao soporte textual, e 
expresando opinións e puntos 
de vista coa cortesía 
necesaria. 

sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas 
de cortesía usuais neste tipo de 
textos. 

 PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, 
en calquera soporte, nos que 
solicita e se transmite información 
e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle 
resultan importantes (por exemplo, 
nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor 
ou a unha profesora), respectando 
as convencións e as normas de 
cortesía. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.4. Escribe 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats 
nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra 
de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e 
experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as 
súas mellores vacacións, un 
acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos 
imaxinarios, e intercambia 
información e ideas sobre temas 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 



 

90 

 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

etc.).  B4.5. Tratar a información 
obtida de diversas fontes, 
seguindo os patróns 
discursivos habituais, para 
iniciar e concluír o texto escrito 
adecuadamente, organizar a 
información de xeito claro, 
ampliala con exemplos ou 
resumila con claridade, 
exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 

 B4.6. Presentar os textos 
escritos de xeito coidado (con 
atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas 
cando corresponda, etc.) en 
soporte impreso e dixital, 
adecuados aos fins funcionais 
e valorando importancia da 
presentación nas 
comunicacións escritas. 

concretos, sinalando os aspectos 
que lle parecen importantes, e 
xustificando brevemente as súas 
opinións sobre eles. 

 PLEB4.5. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, para facerse 
membro dunha asociación ou para 
solicitar unha bolsa). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CD 

 PLEB4.6. Escribe o seu currículo 
en formato electrónico, seguindo, 
por exemplo, o modelo Europass. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.7. Toma notas, mensaxes 
e apuntamentos con información 
sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB4.8. Fai unha presentación 
coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os 

 CCL 

 CAA 
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signos de puntuación. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación 

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas consonánticos 
e as súas agrupacións. 

 Procesos fonolóxicos básicos. 

 Acento dos elementos léxicos 
illados, e no sintagma e na 
oración. 

 B5. 2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 

 Uso das normas básicas de 
ortografía da palabra. 

 Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas. 

 B5. 3. Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e uso de 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; e linguaxe non 

 B5.1. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas 
xerais relacionados con eles. 

 B5.2. Recoñecer e utilizar as 
principais convencións de 
formato, tipográficas, 
ortográficas e de puntuación, e 
de uso de maiúsculas e 
minúsculas, así como 
abreviaturas e símbolos de uso 
común e máis específico; e 
saber manexar os recursos 
básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros 
ortográficos dos textos que se 
producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de 
escritura de textos en internet 
(por exemplo, abreviacións ou 
outros en chats). 

 B5.3. Coñecer e utilizar para a 
comprensión e a produción do 
texto os aspectos 
socioculturais e 

 PLEB5.1. Exprésase cunha 
pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas 
fonolóxicos básicos, aínda que 
teña que repetir algunha vez por 
solicitude das persoas 
interlocutoras. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.2. Produce textos escritos 
en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que 
impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar 
e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.3. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe 
ou estadía noutros países por 
motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, 
estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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verbal. 

 Achegamento a aspectos 
culturais visibles próximos aos 
seus intereses (música, 
traballo, lecer, deportes, 
produción escrita, lugares, 
organización política, etc.) e a 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes máis relevantes para 
facer comprensible con 
carácter xeral a cultura dos 
países falantes da lingua 
estranxeira. 

 Identificación das similitudes e 
as diferenzas máis 
significativas nos costumes 
cotiáns, e uso das formas 
básicas de relación social entre 
os países onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás persoas, 
os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura 
diferente á propia. 

 B5.4. Plurilingüismo: 

 Recoñecemento da realidade 
plurilingüe do propio contorno. 

 Recurso aos coñecementos 
sintáctico-discursivos da propia 
lingua para mellorar a 

sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e 
actividades de estudo, traballo 
e lecer), condicións de vida 
(hábitat e estrutura 
socioeconómica), relacións 
interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, ocupacional 
e institucional), comportamento 
(posturas, expresións faciais, 
uso da voz, contacto visual e 
proxémica) e convencións 
sociais (actitudes e valores), 
así como os aspectos culturais 
xerais que permitan 
comprender información e 
ideas presentes no texto (por 
exemplo, de carácter histórico 
ou literario). 

 B5.4. Valorar as linguas como 
medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros 
e compañeiras doutros países, 
como recurso de acceso á 
información e como 
instrumento de 
enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e maneiras de 
vivir diferentes. 

 B5.5. Recorrer aos 
coñecementos sintáctico-
discursivos da propia lingua 
para identificar marcadores 

información, axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión 
formal de xeito sinxelo, pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

 PLEB5.4. Recoñece os elementos 
culturais máis relevantes dos 
países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación 
entre aspectos da cultura propia e 
da cultura meta para cumprir, de 
ser o caso, o papel de 
intermediario lingüístico e cultural, 
abordando con eficacia a 
resolución de malentendidos 
interculturais, e valorando 
positivamente as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e 
frases feitas e locucións 
idiomáticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.6. Comprende e utiliza un 
léxico relativamente rico e variado, 
o que implica, entre outros, o 

 CCL 

 CAA 
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aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 Participación en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valorando 
positivamente as competencias 
que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións comunicativas: 

 Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais. 

 Descrición de calidades físicas 
e abstractas de persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades. 

 Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de sucesos futuros.  

 Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, 
opinións e puntos de vista, 
consellos, advertencias e 
avisos.  

 Expresión do coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 

discursivos e tipo de 
expoñentes lingüísticos 
necesarios segundo o tipo de 
texto e a intención 
comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada 

 B5.6. Apreciar a riqueza 
persoal e social que 
proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

 B5.7. Aplicar á comprensión do 
texto os coñecementos sobre 
os constituíntes e a 
organización de patróns 
sintácticos e discursivos de uso 
frecuente na comunicación oral 
e escrita, así como os seus 
significados asociados (por 
exemplo, unha estrutura 
interrogativa para expresar 
sorpresa); e distinguir a función 
ou as funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e un 
repertorio dos seus expoñentes 
máis comúns, así como 
patróns discursivos de uso 
frecuente relativos á 
organización e á ampliación ou 
a restruturación da información 
(por exemplo, nova fronte a 
coñecida; exemplificación e 

emprego de sinónimos de uso 
máis frecuente e de palabras de 
significación próxima para evitar a 
repetición léxica. 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.7. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais; evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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conxectura.  
 Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a autorización 
e a prohibición.  

 Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

 Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e 
hipóteses.  

 Establecemento e mantemento 
da comunicación e 
organización do discurso. 

 B5.6. Léxico oral escrito de uso 
común relativo a identificación 
persoal; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida 
diaria; familia e amizades; 
traballo e ocupacións; tempo 
libre, lecer e deporte; viaxes e 
vacacións; saúde e coidados 
físicos; educación e estudo; 
compras e actividades 
comerciais; alimentación e 
restauración; transporte; lingua 
e comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e 
tecnoloxías da información e da 

resumo). 

 B5.8. Recoñecer, e aplicar á 
comprensión do texto léxico 
oral e escrito de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados 
cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, así 
como un repertorio limitado de 
expresións e modismos de uso 
frecuente, cando o contexto ou 
o apoio visual facilitan a 
comprensión. 

 B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, relacionados 
cos elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 
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comunicación. 

 Recoñecemento e uso de 
expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos (saúdos, 
despedidas, preguntas por 
preferencias e expresión de 
opinións) e léxico sobre temas 
relacionados con contidos 
doutras áreas do currículo.  

 Recoñecemento e uso de 
antónimos e sinónimos máis 
comúns, e de procedementos 
de formación de palabras 
mediante recursos de 
derivación e de composición, e 
recoñecemento de "falsos 
amigos". 

 B5.7. Recoñecemento e uso de 
rutinas ou modelos de 
interacción básicos, segundo o 
tipo de situación de 
comunicación. 

 B5.8. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 
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Contidos sintáctico-discursivos :  

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); 
finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

 Relacións temporais (the moment (she left); while). 
 Be used to/ get used to. 
 Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 
 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  
 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; 

might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); 
intención (present continuous). 

 Expresión da existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty good; much too expensive). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. 
absolutely; a (little) bit). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
 Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration 

(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after 
that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
 Uso de conectores. 
 Have/get causative. Phrasal verbs. Gerund and infinitive.



8. CONTIDOS MÍNIMOS 
 
 
1º ESO 
 
-Ordinal and cardinal numbers. Dates. Telling the time. Be: Present Simple. 
Subject pronouns and object pronouns. Possesive adjectives and pronouns. 
Singular and plural nouns. Question words. Imperative. Classroom language. 

-Family. Countries and nationalities. Describing appearance and personality. 
Clothes. Possessive ‘s.Have got. Expressing ability with can. Adverbs of 
manner. A description of a person.  

-Food. There is/There are + some and any. Quantifiers (much, many, a lot) 
Ordering food in a restaurant. Writing a recipe. 

- Daily routines and free time activities.Present Simple. Adverbs of 
frequency.Expressing emotions. Expressing likes and dislikes. Writing a post 
about their daily routine. 

- School subjects. Classroom objects. Present Continuous. Present Simple vs 
Present Continuous. Prepositions of place. Writing the description of a room.  

- Musical instruments. Adjectives of opinion. Comparative and superlative, (not) 
as…as. Making and responding to suggestions. Writing text messages. 

- Sport. Be: Past Simple. There was/were. Past Simple: affirmative regular and 
irregular verbs. Making an intterview. Writing a report about a sports event. 

- Technology. Past inventions.Past Simple (negative, interrogative and short 
answers). Expressing agreement and disagreement. Writing an informal email 
with personal news. 

- Geography. Talk about different countries. Modal verbs (have to/don’t have to, 
must/ mustn’t, should/shouldn’t). Use of articles a/an and the.Giving advice 
(writing a list of tips). 

-Transport. Places around town. Holidays.The weather. Present Continuous for 
future arrengements. Going to for plans. Will for predictions. Buying a ticket. 
Asking for and giving directions. Writing an email inviting a friend. 
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2 ESO 

- Cultural activities. Likes and dislikes. Present Simple. Adverbs of 
frequency.Buying a ticket at the cinema. An introduction for a personal 
webpage. 

- Clothes, appearance and personality. Feelings. Present Continuous/Present 
Simple. Time prepositions. A formal email requesting information.. 

- Animals.. Be: past simple.There was/There were. Past Simple:regular verbs 
Past Time expressions.Making and responding to apologies. A biography.  

- Technology. Past Simple of irregular verbs.Used to. Verbs followed by to-
infinitive or -ing. An interview. Writing a review. Linking ideas: too, also. 

- Things of the house. Prepositions of place. Adverbs of manner. Modal verbs to 
talk about permission, obligation and necessity: can, have to, need to, 
must.Asking for and giving advice. Descibing a place. Linking words: and,or,so, 
but, because. 

- The body, injuries and keeping fit. Countable and uncountable nouns. 
Quantifiers to talk about food. Past Continuous and Past Simple. When/while. A 
narrative. 

- Shops.  Comparative and superlative, (not) as….as.Too and enough. Going to 
and Present Continuous to talk about intentions, plans and arrangements. 
Buying things in a shop. A message to make an arrangement. 

-Jobs. Will for predictions. First and Second conditional.Talking about 
probability (may, might, could, perhaps, probably). An opinion essay. 
Connectors of result: so, for this reason, as a result. 

-Natural features and countries. Present Perfect with already, just, yet, for and 
since. Asking for, giving and refusing permission (can, could, be allowed to). An 
informal e-mail about a holiday. 
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3 ESO 

- Work. Appearance. Character. Present Simple / Present Continuous. 
Comparative and superlative. Describing pictures. 

- Natural disasters. Weather. Past Simple/ Past Continuous. An email about a 
person’s experience. 

- Holiday activities. Present perfect/ Past Simple. Talking about experiences. 
Writing a thank-you letter. 

- Crime. Past Perfect and Past Simple.  Too / Enough. Order of adjectives.  
Narrating an event. 

- Technology.Future tenses. First and Second conditional. Giving a 
presentation. Writing a for&against essay. 

- Food and drink. Quantities. Health problems. Extreme sports. The passive. 
Reflexive pronouns. Writing an opinion essay. 

- Environmental issues. Problems in towns.  Modals. Deductions. A summary. 
Writing an essay suggesting solutions to problems. 

- Art. TV programs. Musical instruments.  Reported Speech. Clauses of 
concession. Question tags.  Booking tickets for an event. A biography of an 
artist. A formal letter of complaint.   

- Teen life. Clothes. Relative clauses. Some / any / no / every compounds.  
Asking for and giving advice.  An informal email giving advice. 
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4 ESO 

- Appearance and character. Present tenses. Comparative and superlative. 
Exclamations. Writing an opinion essay.   

- Accidents and disasters. Injuries. Natural phenomena. Past tenses. Past 
Simple / Present Perfect. Used to.Talking about experiences. Writing an 
informal email. 

- Jobs. Education. Future tenses (going to,will, Present Simple, Present 
Continuous, Future Continuous / Future Perfect)  A job interview. A CV. An 
email applying for a job. 

- Arts. Entertainment (books, films, TV shows). The passive. 
Describing/recommending a performance. A book review. 

-The environment. Reported Speech (statements, questions and commands). 
Making suggestions. Agreeing and disagreeing. Writing an essay providing 
solutions. 

- Fears. Body language. Feelings. Modals (must, have to, may/might, should/ 
ought to, can/could) Deduction (must, can’t, may / might). Giving advice. An 
email of advice. 

- Health and fitness. Food. Conditionals (types 1-2-3). Asking for and giving 
advice. Writing a for-and-against essay. 

- Travel. Holiday activities. Relative clauses (defining/non-defining). Clauses of 
purpose. Subject/objects questions. Asking for/giving information. An informal 
letter.  

- Technology. Reflexive pronouns. Infinitive/-ing form. Clauses of result. 
Quantifiers/determiners. Returning a faulty product. An email of complaint. 
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9.-METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES 
 
 
O factor decisivo na realización da aprendizaxe escolar é a actividade 

constructiva do alumno. O alumno é quen modifica e reelabora os seus 

esquemas de coñecemento construindo a súa propia aprendizaxe. Neste 

proceso, o profesor actúa como guía e mediador para facilitar a construción de 

aprendizaxes significativas. O profesor proporcionará oportunidades para poñer 

en práctica os novos coñecementos a fin de que o alumno comprobe o interese 

e a utilidade do aprendido e así consolidar aprendizaxes que trascenden o 

contexto onde se produciron. 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros 

coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao 

alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a 

seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir 

conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír 

sentido ao que aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para 

elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). Favorécese así o 

seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do 

potencial de cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para 

que poida afrontar os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos 

non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces 

de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e 

contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir 

tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de 

aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

aprender a facer. Cada unha das unidades proporciona diferentes actividades 

que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación 

do alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a 

importancia das cancións e historias, as características dos personaxes, as 

ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso debemos 

traballar con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan 

participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e 

aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do 

progreso que logran día a día. Sempre debe existir un apoio para aqueles 

nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o 

progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos 
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nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de 

actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua 

estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades 

tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para os que 

poidan estancarse nalgún momento. Estas actividades non aparecen no Class 

Book.  

 
A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; 

eles demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades 

do noso proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e recursos 

didácticos de diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro 

do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende 

da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e 

axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, 

axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, 

proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados 

comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, 

potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro. 

 

Consideramos o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente 

da comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. Os 

erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou 

cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de 

adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 

Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento 

da lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma 

grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non 

desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación 

é un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun momento determinado, 

que o mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir 

as equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo 

nos alumnos. Temos en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo 

coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que 

os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. 

Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se 

relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias 

Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 
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Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran 

exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo 

nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas diferentes materias 

(e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de 

información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser 

capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, 

a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden 

alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén 

por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas 

competencias, independentemente de en cales as puidese adquirir 

(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado 

determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na 

propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe 

permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, 

algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá 

que facelo). 

 

 Materiais curriculares e recursos didácticos 
 
- 1º ESO: material tomado das distintas editoriais dispoñibles na plataforma 
edixgal, principalmente do libro de texto Real World 1, da editorial Pearson. 
 
- 2º ESO: material tomado das distintas editoriais disponibles na plataforma 
edixgal, principalmente do libro Real World 2, da editorial Pearson. 
 
- 3º  ESO:  Libro de texto Smart Time 3,  editorial Edebé, dispoñible en edixgal. 
Smart Time 3 Workbook.  
 
-  4º ESO: Libro de texto Smart Time 4, editorial Edebé, dispoñible en edixgal. 
Smart Time 4 Workbook. 
 
- Os alumnos dispoñen dun ordenador portátil para acceder a edixgal e facer as 
actividades, buscar información, consultar dicionarios online, etc. 
 
- Materiais tomados de internet ou creados polo profesor. 
 
-Diverso material bibliográfico, vídeos, revistas, folletos, libros de lectura. 
 
-26 dicionarios de peto. 
 
-42 dicionarios de inglés avanzado. 
 

-Ademais, as aulas  están dotadas de conexión a Internet, ordenador portátil 

,un canón de video e altavoces.  
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 . Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos 

que se van traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a 

través de actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante 

xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, pósters, 

cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades 

que apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a 

adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que 

conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. Estas 

actividades son:  

 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se 

desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes 

(Listening and Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as 

con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de 

motivación, ao tempo que persegue o obxectivo de que todo alumno/a 

participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o 

éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita 

que tódolos alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu 

estilo e ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles 

alumnos sen dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que 

necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes:   

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades propostas no Resource Pack. 



 

105 

 

 

- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación 

baseadas nas diferentes seccións estudadas na unidade: 

grammar, vocabulary, CLIL extension, extra practice, skills 

preparation. 

 As actividades propostas no Workbook. 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento 

dunha ou varias competencias básicas, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións. 

 

 De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Secundaria será continua e 

global e terá en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do 

currículo. O profesor avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o seu 

nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa propia 

práctica docente. As actividades de avaliación poderían clasificarse en 

varios niveis: 

 Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 

continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 

comprobación da realización de actividades .  

 Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas 

actividades de avaliación. 

 Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia 

en estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-assessment checklist de cada unidade (TG). 

 Complementarias 

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, 

asistencia a obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades 

características da sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo 

equipo de profesores do departamento de inglés. 



 

106 

 

 

Neste curso, dado as medidas sanitarias como uso da máscara e 

distanciamento social, así como o feito de que a maioría dos grupos son 

numerosos e teñen mamparas de separación entre pupitres, as actividades 

orais en parella e as actividades en grupo vense moi afectadas, polo que 

haberá que prescindir delas e usar outro tipo de metodoloxía para á práctica da 

lingua oral (análise de diálogos e exercicios de completar ou crear diálogos 

baseados en situacións). Isto tamén afectará ao deseño de exames orais, xa 

que serán individuais e non por parellas. 

 

10. METODOLOXÍA DE TRABALLO A DISTANCIA 

 

Se se da o escenario de ter que cambiar ao ensino online, a metodoloxía será 

a seguinte: 

Os alumnos seguirán traballando nos seus propios ordenadores na casa co 

programa edixgal, onde o profesor proporá actividades e levará un rexistro do 

traballo dos alumnos. Para explicacións, resolución de dúbidas e práctica oral 

usaremos videoconferencias con Webbex.  

Faremos uso da plataforma edixgal ou da aula virtual do centro para subir 

explicacións, vocabulario e actividades diversas. Estas actividades incluirán a 

entrega de tarefas que serán corrixidas e avaliadas polo profesorado. 

No caso dos alumnos con ACI, o profesor preparará material específico, con 

instrucións claras e imaxes e vocabulario de apoio, que facilite o traballo 

autónomo para que estes alumnos poidan continuar coa súa aprendizaxe na 

casa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 
 

 

 

1ºESO 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporalización 

(50 mins por 
sesión) 

Starter unit 6 5-6 

1 Fantastic   

   people 

11 10-12 

2 It’s delicious 11 10-12 

3 Every day 12 11-13 

4  Love to learn 11 10-12 

5  Let’s make  

    music 

11 10-12 

6  Crazy about 

 sport 

12 11-13 

7 A question of  

  time 

11 10-12 

8 Talking to the 

 world 

11 10-12 

9 Getting around 12 11-13 

TOTAL e.g  

approx 108 

98-117 horas 
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2ºESO 
 
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporalizaci

ón 
(50 mins por 

sesión) 

Starter Unit 5 5-6 horas 

1 Time for culture 

 

11 10-11 horas 

2 Teen lives 11 10-11 horas 

3 Animal magic 12 12-13 horas 

4 New technology 11 10-11 horas 

5 My home and 

town 
11 11-12 horas 

6 Take care 12 11-13 horas 

7  Shopping around 11 10-11 horas 

8  Learning to work 11 10-11 horas 

9  Close to nature 12 12-14 horas 

TOTAL  107 e.g   101-113 horas  
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3º ESO 
 
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporalización 

(50 mins por 
sesión) 

Starter unit 6 5-6 

1 Just the job 11 10-12 

2  Nature’s fury 11 10-12 

3  Reflections 12 11-13 

4 Law and order 11 10-12 

5  High Tech 11 10-12 

6 Healthy mind, 

healthy body 

 

12 11-13 

7  Global issues 11 10-12 

8 Creative minds 11 10-12 

9  Teen spotlight 12 11-13 

TOTAL e.g  

approx 108 

98-115 horas 
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4º ESO 
 
 
 
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporalización 

(50 mins por 
sesión) 

Starter unit 6 5-6 

1 Living together 11 10-12 

2 Survival 11 10-12 

3 Work 12 11-13 

4 Entertainment 11 10-12 

5 Can you help? 11 10-12 

6 Don’t be afraid 12 11-13 

7 Health and 

food 

11 10-12 

8 Amazing 

journeys 

11 10-12 

9 Get connected 12 11-13 

TOTAL e.g  

approx 108 

98-114 horas 

 

 
12.-SECCIÓNS  BILINGÜES 
 
 
Durante este curso 2021/22 haberá unha sección bilingüe na materia de 
Educación Plástica e Visual para 3º de ESO, e unha sección bilingüe na 
materia de Música para  3º de ESO.  
 
Os profesores participantes son: 
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Sección de 3º de Plástica: Sonia Álvarez Fernández, profesora de Debuxo 
CLIL, e  Mª José Vázquez Núñez, profesora de Lingua Inglesa, como Profesora 
Coordinadora da sección 3º de ESO. 
 
 
Sección de 3º de Música: Oliver Acosta Vigo, profesor de Música CLIL, e  Mª 
Rosario Castro Casás, profesora de Lingua Inglesa, como Profesora 
Coordinadora da sección de 3º de ESO. 
 
 
13.- AVALIACIÓN 

 

A. Avaliación inicial 

Na primeira semana de incorporación ás clases en setembro realizaremos 
unha aproximación inicial ao nivel de partida do alumnado, mediante unha 
proba de avaliación inicial. A finalidade deste control é a obtención dunha 
acreditación dos coñecementos previos das rapazas e rapaces co obxecto de 
conseguir unha aprendizaxe significativa e progresiva no presente curso. 

B. Criterios de avaliación 

No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o 
seu rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a 
maior: Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel 
baixo nos diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con nivel medio; Notable 
(NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. 
Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de 
avaliación detallados para a área de lingua estranxeira. 
A avaliación deberá aparecer ao longo de todo o proceso: avaliación inicial, 
avaliación continua-formativa durante o mesmo e avaliación final. 

Para avaliar no alumnado a adquisición de contidos e a consecución dos 
obxectivos propostos, o profesor poderá levar a cabo cantas probas orais e 
escritas considere oportunas (con e sen previo aviso). 

A avaliación será integral e deberá valorar o progreso do alumno no 
desenvolvemento das actitudes, procedementos e destrezas seguintes: 

 

1.LISTENING: Comprender a idea principal e as informacións 
específicas de mensaxes orais adaptados ao nivel correspondente. 
 

2. READING: Comprender a idea principal e as informacións  específicas 
de textos escritos adaptados ao nivel correspondente. 

 

3. SPEAKING: Participar en conversacións breves, producindo un 
discurso comprensible e adaptado ás características da situación e á 
intención da comunicación. Describir unha foto. Falar dun tema 
relacionado coa súa vida cotiá ou de interese para o alumno. 
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4. WRITING: Redactar textos escritos adaptados ao nivel 
correspondente, utilizando os elementos que aseguran a cohesión e a 
coherencia do texto, a fin de que sexan gramaticalmente aceptables 
para o lector. 

 

5. USE OF ENGLISH: Manexar as regras gramaticais e o vocabulario 
según o nivel, a fin de alcanzar unha produción e comprensión oral e 
escrita correctas. 

 

6. IN-CLASS PARTICIPATION: 

a) Aproveitar e asistir regularmente a clase, mantendo un 
comportamento axeitado e unha actitude positiva de cara á aprendizaxe. 

 

b) Adquirir e desenvolver hábitos de respecto e disciplina como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas educativas 
e desenvolver actitudes solidarias e tolerantes con todas as persoas 
malia as diferenzas sociais, relixiosas, de sexo, de condición sexual, de 
raza, e de grupo étnico, superando prexuízos con espírito crítico, aberto 
e democrático. 

 

c) Traer a clase o material necesario e utilizalo seguindo as indicacións 
do profesor. 

 

d) Realizar un traballo continuado, participando na clase, facendo os 
exercicios e tomando apuntes dun xeito organizado e limpo no caderno. 

 

e) Facer os exercicios e traballos pedidos polo profesor, entregándoos 
no prazo establecido. 

 

f) Efectuar os traballos en grupo pedidos polo profesor, aportando e 
compartindo ideas  e coñecementos cos demais. 

 

Para que un alumno sexa avaliado na materia de Inglés, deberá realizar  
diferentes probas en cada unha das catro destrezas básicas: Listening, 
Speaking, Reading e Writing, e Use of English. En ningún caso poderá ser 
avaliado positivamente un alumno que non se presente a unha proba ou a 
deixe en branco. Acadarase o aprobado na materia cando a nota media das 
distintas partes sexa de 5. 
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Os traballos  e probas escritas deberán ter unha extensión mínima, que será a 
seguinte ( en nº de palabras): 

 

    

 1st Term 2nd Term 
 

3rd Term 
 

1º ESO 
 

30 50 50 

2º ESO 
 

50 60 60 

3º ESO 
 

60 80 80 

4º ESO 
 

100 100 100 

 

 

As porcentaxes para a cualificación da materia serán as seguintes: 

          

LISTENING 10% 

READING 10% 

SPEAKING 10% 

WRITING 10% 

USE OF ENGLISH 40% 

IN-CLASS PARTICIPATION 20% 

 

No curso actual non se pode practicar a destreza oral da mesma 
maneira que en cursos anteriores, xa que estamos limitados polo uso de 
máscaras e medidas de distanciamento. Ademais, en 3º e 4º de ESO temos 
grupos moi numerosos en aulas pequenas e separados por mamparas. 
Naqueles cursos nos que non fora posible facer unha proba de speaking coas 
condicións axeitadas por falta de espazos ou tempo,  as porcentaxes de 
cualificación das probas (80%) serán repartidas equitativamene entre a proba 
de Use of English e as probas das destrezas que sexan avaliadas nese 
trimestre.  

Os resultados da avaliación servirán de autocorrección. 

Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria da materia no caso de 
que non a superasen tras a avaliación final ordinaria. Os alumnos non poderán 
abandonar a aula ata transcurridos 15 minutos dende o comezo da proba.  
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 C. Rúbrica de avaliación de contidos e competencias clave integradas 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas e temas cos que se estea moi 
familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado.  

        

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes 
orais sinxelas articuladas con claridade e pausadamente, 
relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade 
inmediata.  

        

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular como os contaminantes, a 
clasificación dos seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

        

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal entre duas persoas que ten lugar na súa 
presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con 
claridade, a velocidade baixa.  

        

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, a expresión da 
vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre temas do seu interese, cando se  lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa  interlocutora está  
disposto a repetir ou a reformular o dito.  

        

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación 
de comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas 
sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas 
pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á 
comprensión e se poida escoitar máis dunha vez.  

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás  veces, 
teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións.  

        

PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas 

comprensibles e con apoio visual de distintos soportes multimedia 
que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas breves e 
moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións.  
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PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e 
transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén información básica 
en situacións habituais e concretas propias de viaxes, aloxamento, 
transporte, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

        

PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de 
comunicación, real ou simulada, e reformula ou rectifica se non se 
lle comprende, e pide aclaración se non entende algo.  

        

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cara a cara, cunha 
pronuncia comprensible, empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo, nas que establece contacto social, 
intercambia información básica e expresa opinións, fai invitacións 
e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta 
sobre os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta.  

        

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de  compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras.  

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e 
básicas de  funcionamento e  manexo de aparellos electrónicos ou 
de máquinas de uso común e coñecidos, e segue instrucións 
básicas e predicibles para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público 
ou unha zona de lecer). 

        

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia ou consulta de carácter 
pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar e con 
imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.  

        

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de publicacións propias da súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo.  

        

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización 
dunha tarefa en narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, 
e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc.  

        

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, 
datos ou preguntas relativas á información persoal, etc.) de 
correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese. 

        

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, 
en lecturas para a xente nova) de historias de ficción.  

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats 
en redes sociais), en situacións reais ou simuladas, nas que dá e 
solicita breve información sobre citas, preferencias e sentimentos, 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese.  
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PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, 

unha enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, listas 
de compras, traxecto habitual etc.; e textos  que  expresen 
sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, 
etc.  

        

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital).  

        

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de comunicación reais ou 
simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, 
do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial 
relevancia e comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as 
redes sociais.  

        

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social real ou simulado (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), se intercambia información básica 
sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en termos 
moi sinxelos de sucesos importantes e experiencias persoais; 
instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, 
como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns 
plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo.  

        

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación.  

        

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats 
en redes sociais), en situacións reais ou simuladas, nas que dá e 
solicita breve información sobre citas, preferencias e sentimentos, 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese.  

        

PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, 

unha enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, listas 
de compras, traxecto habitual etc.; e textos  que  expresen 
sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, 
etc.  

        

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital).  

        

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce 
comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases.  

        

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na participación en 
simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con 
diversos fins comunicativos, establecendo contacto social en 
función da situación de comunicación, reformulando e rectificando 
se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo.  

        

PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 
escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de 
palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, etc.).  

        



 

117 

 

 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais 
básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o 
caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións 
etnocéntricas.  

        

PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización 
para a comprensión e a elaboración de textos do  coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre elementos morfosintácticos e 
discursivos básicos e habituais no uso da lingua  

        

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as  estruturas morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

        

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos propios do 
seu nivel educativo.  

        

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe.  
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Segundo curso. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende  fórmulas básicas de relación social para 
iniciar e terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e 
agradecementos, e  identifica a  relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito comunicativo.  

        

PLEB1.2. Comprende  instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con 
claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos 
e accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no 
seu contexto escolar. 

        

PLEB1.3. Comprende o  esencial en situacións de comunicación, 
cara a cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas 
sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que 
se refiran aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se 
fale pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis 
dunha vez..  

        

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos 
que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou do seu 
interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha 
profesión)..  

        

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal 
con diversos fins comunicativos, se a produción é  articulada con  
claridade e cunha velocidade media, pero con pausas.  

        

PLEB1.6. Comprende,    nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de información e 
expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e  se a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou a reformular o dito.  

        

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e 
coñecidos  (tempo  atmosférico,  noticias presentadas con  
imaxes moi  redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais de 
bens e  servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda 
que deba escoitalas máis dunha vez 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces 
ou intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, 
e persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións.  
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PLEB2.2.  Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 

estranxeira en diferentes situacións comunicativas, e manifesta 
interese e  respecto  polas  achegas  dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras.  

        

PLEB2.3. Fai  presentacións breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual (por exemplo, transparencias de 
PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu 
interese ou relacio- nados cos seus estudos ou a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

        

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as 
compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando 
amodo e con claridade, e repetindo ou reformulando. 

        

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cara a cara, cunha 
pronuncia comprensible, empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo, nas que establece contacto social, 
intercambia información básica e expresa opinións, fai invitacións 
e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta 
sobre os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta.  

        

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de  compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras.  

        

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi 
sinxela de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e 
traballado previamente, intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 
preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de forma 
sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle 
repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou reformulando.. 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

        

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi 
básico.  

        

PLEB3.3. Entende  información específica esencial  en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 
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PLEB3.4. Comprende  correspondencia persoal en calquera 
formato e en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e 
básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, 
reais ou imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.  

        

PLEB3.5. Entende información básica de correspondencia formal 
na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal,   educativo  ou   ocupacional (por exemplo, sobre un curso 
de idiomas ou unha compra por internet). 

        

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel.  

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: 
segue modelos de textos de características similares, planifica o 
texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde 
das ideas e das palabras, etc..  

        

PLEB4.2.  Escribe textos moi breves en  formato  convencional 

con  información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e 
habituais no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares.  

        

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións. 

        

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de comunicación reais ou 
simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, 
do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial 
relevancia e comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as 
redes sociais.  

        

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén o contacto social, se intercambia información sobre si 
mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se  describen en  termos 
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por 
exemplo, unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e 
aceptan ofrecementos e  suxestións (por  exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se 
expresan opinións de xeito sinxelo.  

        

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación.  

        

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia discriminativa trazos 
fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de  ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases.  

        

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes.  

        

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo  
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, etc.).  
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PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais 
básicos e visibles dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas, de ser o 
caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións 
etnocéntricas.  

        

PLEB5.5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas 
sobre elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, así como 
os procesos de realización das actividades lingüísticas de  
comprensión e produción. 

        

PLEB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as  estruturas morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
partextuais).  

        

PLEB5.7. Coñece e  utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar  textos  sinxelos  propios  do 
seu nivel educativo.  

        

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe.  
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Terceiro curso. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 

relevante en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do 

seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha charla para 

organizar o traballo en equipo). 

        

 1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e 

claro (por exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto, 

información sobre actividades nun campamento de verán ou no 

contestador automático dun cine), sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e o son non estea distorsionado.  

        

 1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás 

e estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 

e centros de lecer, de estudos ou de traballo). 

        

 1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 

formal ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten 

lugar na súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso 

está articulado con claridade, a velocidade media e nunha variedade 

estándar da lingua.  

        

 1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir 

ou reformular o dito. 

        

 1.6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en 

centros de estudos ou de traballo) na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con 

estes, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo 

do que se lle dixo.  

        

 1.7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu interese articulados amodo e con claridade 

(por exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

 2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, 

aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, 

manifestando interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e 

das súas compañeiras.  
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 2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a 

necesidades inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo e con 

estruturas moi sinxelas e habituais, e reacciona adecuadamente sempre 

que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a 

colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

        

 2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 

visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan 

ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou a súa 

ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 

contido destas. 

        

 2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento).  

        

 2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia 

información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

        

2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, 
para realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando 
as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre 
problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e 
reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita.  

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións 

para a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, 

nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

        

 3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 

revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional.  

        

 3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera 

soporte, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan 

gran parte da mensaxe.  

        

 3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia, ou consulta claramente estruturados sobre 

temas relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

        

 3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se 

fala de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran 

acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se 

expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese.  

        

 3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra 

por internet).  
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 3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) 

de historias de ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do 

carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 

        

 3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se 

fala de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran 

acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se 

expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese.  

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, solicitando 

ou dando a información requirida de xeito sinxelo e observando as 

convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de textos. 

        

 4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 

información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 

certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando os 

principais acontecementos de forma esquemática.  

        

 4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 

relativa á súa formación, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital, 

matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo).  

        

 4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde 

se fan breves comentarios ou se dan instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 

interese.  

        

 4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais 

relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, respectando as convencións e as 

normas de cortesía.  

        

 4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o 

contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países), se 

intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (por exemplo, a participación 

nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación 

dunha invitación ou duns plans), e se expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

        

 4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas 

e os signos de puntuación. 

        

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un 

esforzo por utilizar a lingua estranxeira, cunha pronunciación clara, 

aceptable e comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, 

aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras, e pide axuda e aclaracións aos compañeiros e ás 

compañeiras cando non progresa a comunicación.  

        

 5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as 

regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 

para facerse comprensible case sempre. 
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 5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para 

iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 

manter a atención, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, 

etc.) en rexistro estándar. 

        

 5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e 

visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas culturas do resto do alumnado, de ser o 

caso, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

        

 5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel 

para realizar as funcións comunicativas, así como os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para o propósito comunicativo.  

        

 5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais 

para comprender e expresar en rexistros estándar intencións e 

significados mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas 

para comprender e elaborar textos na lingua meta. 

        

 5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 

seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación 

e de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 

cuasilingüísticos e paratextuais). 

        

 5.8. Explica o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo, na 

propia lingua, para un interlocutor próximo real ou simulado que 

descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade de facer o texto 

comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas, 

amosando respecto perante as diferenzas. 

        

  5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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Cuarto curso. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o 
caso (sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o 
contido, baseándose na entoación e na velocidade da fala), 
deducindo intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece mediante 
os propios coñecementos e as propias experiencias. 

        

 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e información relevante en presentacións ou charlas 
ben estruturadas e de exposición clara sobre temas 
coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un tema 
educativo ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a 
formación profesional noutros países). 

 . 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente articuladas cando hai apoio 
visual que complementa o discurso, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha variedade estándar da lingua, e 
cando as imaxes facilitan a comprensión. 

        

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de 
tipo técnico (por exemplo, en contestadores automáticos, ou sobre 
como realizar un experimento na clase, ou como utilizar unha 
máquina ou un dispositivo no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha 
conversa formal ou informal de certa duración entre dous ou máis 
interlocutores que ten lugar na súa presenza e na que se tratan 
temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso 
está articulado con claridade e nunha variedade estándar da 
lingua. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, centros docente e lugares de traballo) 
ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na 
que participa (por exemplo, en centros de estudos ou de traballo), 
información relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos 
a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle dixo. 
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PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
explicacións ou xustificacións de puntos de vista e opinións sobre 
diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, 
así como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos 
e a descrición de aspectos abstractos de temas (por exemplo, a 
música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade). 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse 
entender, como a utilización de expresións memorizadas ou fixas 
(para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou que lle 
aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos 
paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa 
ou intervén na lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos 
ou ocupacionais do seu interese, organizando a información 
básica de maneira coherente, explicando as ideas principais 
brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 

 

        

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans 
de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; 
pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos 
de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os 
temas de actualidade. 

        

 PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas 
habituais nestes contextos, intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira 
sinxela e con claridade, e razoando e explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os seus 
plans. 
 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe 
inferir significados a partir do seu coñecemento do mundo, do 
coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios 
visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das 
características do medio en que aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas web, etc.). 
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PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa 
súa especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información 
tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o 
publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do 
material. 

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e 
información relevante de anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de 
traballo). 

        

PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de 
carácter concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; 
recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

        

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen con 
certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos, onde 
se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional, como para 
poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas 
sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos, 
e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia 
de estudantes ou nun contexto ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis 
relevantes de textos de ficción e textos literarios contemporáneos 
breves, ben estruturados e nunha variante estándar da lingua, nos 
que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os 
personaxes e as súas relacións se describen de maneira clara e 
sinxela. 

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves 

e sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema 

educativo ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un 

accidente), describindo brevemente situacións, persoas, 

obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha clara 

secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos 

de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, 
fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e as normas de cortesía 
usuais neste tipo de textos. 
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PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, nos que solicita e se transmite 
información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que 
lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha 
revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións e 
sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos relacionados 
co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas 
(por exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un 
acontecemento importante, un libro ou unha película), ou feitos 
imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e 
xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para facerse membro 
dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, 
por exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información 
sinxela e relevante sobre asuntos habituais e aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de interese. 

        

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

        

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza 
o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

        

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta 
e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos 
países onde se fala a lingua estranxeira, e establece relación entre 
aspectos da cultura propia e da cultura meta para cumprir, de ser o 
caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con 
eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

        

PLEB5.5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas 
sobre elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, así como 
os procesos de realización das actividades lingüísticas de  
comprensión e produción. 
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PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu 
nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e 
variado, o que implica, entre outros, o emprego de sinónimos de 
uso máis frecuente e de palabras de significación próxima para 
evitar a repetición léxica. 

        

PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais; evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 
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D. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 
Para avaliar o proceso de ensinanza-aprendizaxe utilizaranse os seguintes 
elementos: 
 
 
1.-Observación do traballo do alumno/a na aula. Valorarase: 
 
 
 1a. A asistencia regular e puntual ás clases. 
 1b. O traballo na aula. 

1c. A participación nas clases e nas actividades de pairwork e group 
work. 

 1d. A actitude positiva cara a  aprendizaxe. 
1e. A disposición para comunicarse en inglés, así como a participación e 
a colaboración espontáneas. 
1f. Avaliarase negativamente a falta do material necesario para o traballo 
na aula. 

 
2.-Tarefas para casa. Valorarase: 
 
 

2a. Se o alumno fai habitualmente as actividades que se lle encomendan 
para  a casa. 
2b. Se o alumno seguíu as instrucións que se lle deron e se utilizou os 
materiais indicados polo profesor/a. 

 
 
3.-Traballos e proxectos. Valorarase: 
 
 
 3a. Se o alumno/a os fai sempre e os entrega nos prazos indicados. 

3b. O contido dos traballos, o esforzo, a creatividade, a innovación e, en 
xeral, o grao de implicación do alumno na tarefa encomendada.   
3c. Puntuarase cun 0 aqueles traballos que sexan copiados ou 
plaxiados, ben dun compañeiro,de Internet ou doutras fontes.                                                      

 
 
4.-O caderno de clase. Valorarase: 
 

A organización do material. Que tanto as actividades de clase como 
todos os materiais suplementarios entregados polo profesor e as tarefas 
de casa estean feitas, debidamente organizadas, con boa presentación e 
con correción. 
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5.-Probas orais e  escritas. 
 
 

Estas probas deberán reflectir os contidos aprendidos na aula. O 

profesor/a poderá facer tantas probas orais e escritas como considere 

necesarias para avaliar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

5a. Probas orais: 

 

Ao longo do curso utilizaranse lecturas,“pairwork activities”, así como 

probas orais individuais para avaliar a capacidade comunicativa do 

alumno/a.  

 

5b. Probas escritas: 

 

      Farase alomenos unha proba escrita por trimestre. Nesta proba 

deberá haber exercicios de Listening, Reading , Writing ,Vocabulary e 

Competencia Gramatical. 

No caso de que un alumno/a non asistise a clase o día de celebración 

das devanditas probas, estas só se repetirán no caso de que o 

profesor/a o considere oportuno, e sempre e cando o alumno presente 

unha xustificación oficial. En caso contrario, ao ser unha avaliación 

contínua, formativa e sumativa teranse en conta todos os demáis 

instrumentos de avaliación para a cualificación trimestral da área.  

 

A proba escrita puntuarase con valor 0 nos seguintes supostos: 

   - Ausencia á proba sen ter xustificante oficial. 

   - Copiar durante a realización dos exames. 

   - Amoestación escrita durante a proba. 

 

 

14.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

 

 En toda clase hai alumnos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e 

diferentes niveis de motivación, ao tempo que persegue o obxectivo de que 

todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e 

alcance o éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

tódolos alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e 

ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles 

alumnos sen dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que 

necesitan máis apoio. 
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As actividades ás que nos referimos son as seguintes:  
 . 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades propostas no Resource Pack: 
- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación 

baseadas nas diferentes seccións estudadas na unidade: 
grammar, vocabulary, CLIL extension, extra practice, skills 
preparation. 

 As actividades propostas no Workbook. 

 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 
apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais: 

As adaptacións centraranse en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 
2. Apoio dentro da aula por profesorado especialista, persoal complementario 

ou outro persoal. 
3. Metodoloxía máis personalizada. 
4. Accesibilidade dos elementos do currículo para o alumnado con 

necesidades educativas especiais. 
5. Reforzar as técnicas de aprendizaxe. 
6. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes. 
7. Adaptacións curriculares significativas dos elementos do currículo. 
8. Aumentar a atención orientadora. 
9. Atención educativa ao alumnado por situacións persoais de hospitalización 

ou de convalecencia domiciliaria. 
10. Enriquecemento curricular. 
11. Avaliacións adaptadas ás necesidades destes alumnos. 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e 
materiais de extensión adecuados as necesidades destes alumnos para 
permitir alcanzar o máximo do seu potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse 
as medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a 
recuperación de seu desfase para que lles permita continuar cos seus estudos 
con aproveitamento. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaránse 
tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con 
discapacidade, tomaránse medidas de flexibilización e alternativas 
metodoloxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, 
priorizaránse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a 
integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos 
contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou en 
materiais considerados como tales.  
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15.-RECUPERACIÓN DE  ALUMNOS/AS COA MATERIA PENDENTE 
 
 

Os alumnos/as coa área de Lingua Inglesa suspensa de cursos anteriores  non 

terán este curso a posibilidade de asistir a clases de Pendentes.  De todos 

modos, o Departamento encargarase de proporcionar aos alumnos material, e 

de corrixir tarefas que lles poidan axudar a acadar os contidos mínimos. 

 

As profesoras explicarán os requisitos para a recuperación da materia, que son 

os seguintes: 

 

1.-Se os  alumnos/as superan a 1ª avaliación do curso no que están 

matriculados, considerarase que acadaron os obxectivos fixados para a materia 

pendente. Nese caso, se lles comunicará que teñen a materia recuperada. Esta 

decisión será recollida no Libro de Actas do Departamento e a  cualificación 

que lles dará na avaliacion da materia pendente do mes de xuño será de 5. 

 

2.-En caso de suspender a 1ª avaliación, os alumnos poderán presentarse a 

unha proba que terá lugar no mes de maio. No caso de superar esta proba, 

considerarase que teñen a materia recuperada. Tamén poderán presentarse a 

esta proba os alumnos que superaron a materia pendente ao aprobar a 

primeira avaliación e queiran subir nota. 

 

3.-Finalmente, no caso de que non recuperasen a área pendente, poderán 

presentarse á proba extraordinaria que se celebrará no mes de setembro. Na 

convocatoria de setembro, para aprobar a asignatura do curso no que están 

matriculados, é imprescindible que aproben a asignatura pendente do curso 

anterior. 

 

As datas dos exames serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro. 

 

 

16.-PLAN LECTOR: 

 

 

Tal como se indica na programación de cada nivel, adicarase un tempo mínimo  

 para a lectura e incluiranse prácticas de comprensión e fomento da lectura e 

da escritura a través dos distintos textos e actividades propostas polos libros de 

texto e dos diversos materiais aportados polas profesoras do Departamento.  
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17.-PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC: 
 
  Obxectivos: 
 

 Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas. 

 Facilitar o acceso á información en soporte dixital. 

 Investigar e contrastar información. 

 Facer un uso axeitado de Internet e das redes 
sociais. 

 Uso de redes sociais, correo electrónico, mensaxes, 
etc. 

 Crear documentos en formato dixital. 

 Descargar e compartir recursos. 

 
    Recursos: 
  

           Conexión a Internet 

 Sala de informática 

 Ordenadores, tabletas,  portátiles 

 Lousa dixital 

 Outros. 

 
   Programas / Aplicacións: 
  

           Páxinas web 

 Libro dixital 

 Procesadores de texto 

 Blogs 

 Google sites 

 Redes sociais 

 Outros 

  
Os recursos audiovisuais serán de utilización diaria na aula, xa que 

consideramos que son imprescindibles, e a súa utilización inherente á esencia 

da propia asignatura. Para iso contamos con suficientes medios como os 

ordenadores edixgal do alumnado, ordenadores e canón nas aulas. 

Utilizaremos libros dixitais en todos os cursos de ESO. 

Os recursos multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na 

aula, permitindo ós profesores adaptar as mellores solucións dixitais de acordo 

ó alumnado ou ó centro no que se desenvolve o ensino. 

Ademais da utilización dos libros dixitais, adicaránse varias sesións por 

trimestre para traballar con outros recursos informáticos e facer actividades de 

reforzo e repaso de Gramática e Listening. Algúns dos recursos que se 

utilizarán, aparte de aqueles propostos e creados polas profesoras do 

Departamento, serán: 
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Os recursos ofertados polas distintas editoriais da plataforma edixgal así como 

enlaces a páxinas interactivas para práctica de vocabulario, gramática e 

listening. 

No segundo ou terceiro trimestre, segundo a madureza dos alumnos, 

comenzarase coa  utilización educativa dos recursos da Internet. Para iso, se 

lles proporá a realización dun traballo axeitado para cada nivel e se iniciarán na 

técnica de busca de información, manexo de páxinas web en inglés, 

comprensión do vocabulario específico das páxinas web, webquest, Busca do 

tesouro,etc. 

As profesoras do Departamento procurarán que os alumnos se familiaricen coa 

lectura e utilización de páxinas web en inglés, especialmente aquelas que 

poidan ser útiles para a aprendizaxe do idioma como páxinas web de  

dicionarios on-line, periódicos, revistas, recursos para a aprendizaxe do inglés, 

etc. Tentarase sempre  ofrecer ao alumnado acceso a material relevante e de 

calidade. 

 

 
18. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS. 
 
  A comunicación coas familias será preferiblemente telefónica debido ás 

circunstancias sanitarias. As profesoras atenderán ás familias telefónicamente 

durante a súa hora semanal de atención a pais, sempre previa petición de cita. 

Con aquelas familias que teñan descargada a aplicación de abalar móbil, 

tamén se usará esta vía de comunicación, especialmente para avisos ou 

aclaracións. 

   
 
19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

Este curso é un curso especial pola pandemia de coronavirus, e debido ás 
circunstancias sanitarias que limitan o aforo en espacios pechados e esixen 
unha distancia de seguridade entre persoas, non se poderán levar a cabo as 
mesmas actividades que outros anos. 
 
Aínda así, pódense celebrar dentro da aula de cada grupo actividades 
relacionadas con celebracións como Halloween, Nadal, entroido, etc. 

 
Dependendo da evolución da situación sanitaria, valorarase a posibilidade  de  
asistir a unha representación de teatro en inglés. 
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20.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 
 
-Observación e reflexións sobre os procesos de aprendizaxe  do alumnado. 
 
-Grao de consecución dos obxectivos. 
 
-Estudar os resultados sobre o deseño da unidade didáctica. 
 
-Interese creado polas actividades propostas. 
 
-Recursos (materiais, organización, aproveitamento). 
 
-Grao de dificultade dos traballos e actividades. 
 
-Interese creado polas actividades extraescolares. 
 

En Narón, a 30 de  setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.Mª Rosario Castro Casás                         Asdo. Mª José Vázquez Núñez 
                                                                           Xefa do Departamento de inglés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

CURSO 2021 – 2022 

 

CPI DO FEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdución e contextualización da programación  

2. Obxectivos xerais da área  

3. Contidos temporalizados.  

4. Contidos mínimos esixibles.  

5. Contribución da área e a materia á consecución das competencias básicas  

6. Metodoloxía didáctica  

7. Avaliación: criterios, procedementos e instrumentos. Criterios de 

cualificación.  

8. Actividades complementarias e extraescolares  

9. Medidas de atención á diversidade.  

10. Materiais e recursos didácticos.  

11. Educación en valores.  

12. Plan lector.  

13. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.  

14. Avaliación da práctica docente.  

15. Metodoloxía de traballo a distancia  

16. Programa de seguemento de pendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción e contextualización da programación  

 

Neste curso 2021-2022, ofértanse como materias optativas Cultura Clásica nos 

grupos B e C de 3º da ESO e Latín no grupo B de 4º da ESO. Cultura clásica 

trátase dunha materia cunha carga horaria de dúas horas e  Latín cunha carga 

horaria de tres horas impartidas este curso polo profesor Miguel Ángel 

Fernández García, xefe do departamento, que impartirá ademais Francés e 

Lingua Castelá e Literatura.  

 

Para a elaboración desta programación tomouse como referencia o marco 

lexislativo vixente, concretamente:  

- Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.  

- Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.  

- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

- Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

- Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

- Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 

2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

- Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero.  

- Instrucións do 15 de xullo de 2016 (DOG 144 1 de agosto de 2016)  

 



Cabe sinalar que coa implantación da LOMCE; no curso 2015-16 en 1º e 3º 

ESO e 2016-17 en 2º e 4º ESO, ofértanse, como materias optativas, Cultura 

Clásica en 3º ESO e Latín en 4º ESO. Tendo en conta ese feito e debido ao 

carácter de optativas das materias en ambos cursos, é necesario ter en conta a 

flexibilidade na adecuación dos contidos ás características tanto do centro 

como do alumnado que escolle esta opción, de xeito que o seu currículo debe 

ter a apertura propia das materias específicas.  

 

2. Obxectivos xerais das áreas  

 

Como quedou reflectido con anterioridade a optatividade de ambas materias, 

non implica que o alumnado teña que escoller en ambos curso ditas materias, 

de aí que pode darse que un alumno/a que haxa cursado a materia de Cultura 

Clásica en 3º ESO non curse Latín en 4º ESO ou un alumno/a que non cursou 

Cultura Clásica opte por cursar  Latín en 4º ESO. Isto quere dicir que moitos 

dos obxectivos de ambas materias podan coincidir en función dos contidos.  

 

Así o ensino da materia de Cultura Clásica terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades:  

 

1. Localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos 

máis relevantes das culturas grega e latina.  

 

2. Recoñecer e identificar aspectos diversos da cultura grecolatina relativos á 

lingua, á literatura, á filosofía, á ciencia, a técnica, ao dereito, a Administración 



do Estado, ao urbanismo, á arquitectura, ás artes plásticas, valorando a súa 

unidade e, ao mesmo tempo, a diversidade.  

 

3. Valorar a mitoloxía clásica, especialmente a grega, como elemento 

unificador da cultura grecolatina e inspirador da cultura ao longo da historia 

europea. Identificar en formas de relixiosidade actuais elementos que estean 

presentes nos mitos ou ritos propios da relixión grecorromana.  

 

4. Valorar a conciencia de pertenza a un contorno social e cultural, 

identificando elementos de continuidade da cultura clásica na propia, 

respectando a diversidade de identidades culturais.  

 

5. Identificar as raíces clásicas de valores actuais nos ámbitos da educación, o 

pensamento, o dereito, a política, valorando os elementos que hai que 

preservar e os elementos a revisar.  

 

6. Recoñecer e valorar as pegadas da cultura clásica en contextos artísticos, 

lingüísticos e científico- técnicos, entre outros, tanto na cultura occidental como 

noutras culturas pasadas e presentes.  

 

7. Coñecer os xéneros literarios grecolatinos máis importantes.  

 

8. Identificar, agrupar e comprender os rastros das linguas clásicas nos 

diferentes eidos da lingua actual.  

 



A materia de Latín, ademais de ter os obxectivos anteriores desenvolverá as 

seguintes capacidades:  

 

1. A lingua latina achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento 

doutros pobos e os seus patrimonios culturais. 

 

2. A formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a 

equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito 

educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e 

educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, 

e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

 

3. A finalidade do coñecemento do latín é promover o uso integral do repertorio 

lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que 

vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e 

fóra do ámbito educativo.  

 

4. Co estudo do latín non so pode identificar termos emparentados en todas as 

linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras 

descoñecidas, importantes nos contextos de comprensión que necesitan a 

fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen 

posibilidade de verificación do entendido.  

 

5. O coñecemento morfolóxico ou léxico do Latín pode axudar á comprensión 

noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha 



lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 

estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua.  

 

6. O latín, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico serve para 

proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras 

linguas. Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da 

maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte 

da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado coñece 

ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o 

coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da 

Europa actual.  

 

7. O Latín ten, pois, como principal finalidade introducir o alumnado no 

coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo 

fincapé ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que é orixe 

e fundamento das linguas romances e da cultura occidental, o que coñecemos 

como herdanza clásica. 

 

8. O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os 

seus mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite entender as linguas 

romances como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas 

que axuden no seu estudo.  

 

9. O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle 

ao alumnado os instrumentos necesarios para comprender e analizar os 



procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar 

aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e axuda a incrementar de 

xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de 

novas palabras e a comprensión das estruturas da lingua latina interveñen de 

xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de 

aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade. 

 

 

3. Contidos temporalizados.  

 

CULTURA CLÁSICA 3º DA E. S. O: 

 

Primeiro trimestre 

-TEMA I: XEOGRAFÍA 

A-GRECIA. 

B-ITALIA E ROMA. 

 

TEMA II: HISTORIA 

A-GRECIA: 

1-Idade escura. 

2-Época arcaica. 

3-Época clásica. 

4-Época helenística. 

B-ROMA: 

1-Monarquía. 

2-República. 



3-Imperio. 

C-A HISPANIA ROMANA. 

 

TEMA III: LINGUA E LITERATURA: 

A-AS LINGUAS INDOEUROPEAS. 

B-O GREGO E OS SEUS DIALECTOS. 

C-O LATÍN E AS LINGUAS ROMANCES. 

D-HISTORIA DA ESCRITURA. 

E-PRINCIPAIS XÉNEROS LITERARIOS: 

1-A épica. 

2-A lírica. 

3-O teatro. 

4-A novela. 

5-Outros xéneros (  retórica e oratoria, historia, sátira, epístola ). 

F-LÉXICO. 

1-Prefixos e sufixos. 

2-Latinismos. 

 

Segundo trimestre 

 

TEMA IV: MITOLOXÍA E RELIXIÓN: 

A-MITO E MITOLOXÍA. 

B-DEUSES E HEROES: 

1-Deuses Olímpicos. 

2-O resto do panteón divino. 



3-Os heroes. 

C-RASGOS PRINCIPAIS DA RELIXIÓN GRECORROMANA. 

 

TEMA V: ARTE CLÁSICA: 

A-ARQUITECTURA: 

1-A cidade. 

2-O templo. 

3-Arquitectura lúdica. 

4-A casa. 

5-Outras construccións utilitarias. 

6-Arquitectura conmemorativa. 

B-ESCULTURA. 

C-ARTES MENORES: 

1-Cerámica. 

2-Pintura. 

3-Mosaico. 

 

Terceiro trimestre 

 

TEMA VI: SOCIEDADE E VIDA COTIÁ: 

A-AS CLASES SOCIAIS. 

B-A MULLER E O MATRIMONIO. 

C-A FAMILIA E A EDUCACIÓN. 

D-VIDA COTIÁ. 

E-ECONOMÍA. 



F-FILOSOFÍA E CIENCIA. 

G-DEPORTE E LECER. 

 

 

LATÍN 4º de ESO 

 

Primeiro trimestre 

 

-INTRODUCCIÓN: O LATÍN, UNHA LINGUA INDOEUROPEA: 

1-O indoeuropeo. 

2-A historia da lingua latina: 

a-A expansión do latín. 

b-Latín culto e latín vulgar. 

3-Historia da escritura. 

4-Alfabeto e pronuncia do latín. 

a-O alfabeto latino. 

b-A pronuncia do latín. 

5-A acentuación. 

6-Os números romanos. 

7-A formación do léxico nas linguas romances. 

I-A HISTORIA DE ROMA. 

II-HISPANIA, UNHA PROVINCIA ROMANA. 

III-REGRAS DA EVOLUCIÓN DO LATÍN ÁS LINGUAS ROMANCES (I). 

IV-LEXEMAS DE ORIXE LATINA (I). 

V-LATINISMOS (I). 

VI-O VERBO LATINO. 



VII-TEMPOS DO TEMA DE INFECTUM DE INDICATIVO. 

VIII-OS CASOS LATINOS; A DECLINACIÓN. 

IX-A 1ª DECLINACIÓN. 

X-A ORDE DAS PALABRAS NA ORACIÓN. 

XI-TEMPOS DO TEMA DE PERFECTO DE INDICATIVO (I). 

XII-A 2ª DECLINACIÓN. 

XIII-ADXECTIVOS 2.1.2. 

 

Segundo trimestre 

 

I-AS CLASES SOCIAIS. 

II-A ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

III-O EXÉRCITO. 

IV-REGRAS DA EVOLUCIÓN DO LATÍN ÁS LINGUAS ROMANCES (II). 

IV-LEXEMAS DE ORIXE LATINA (II) 

V-LATINISMOS (II). 

VI-TEMPOS DO TEMA DE PERFECTO DE INDICATIVO (II). 

VII-A 3ª DECLINACIÓN. 

VIII-ADXECTIVOS DA 3ª DECLINACIÓN. 

IX-PRONOMES PERSOAIS. 

X-NUMERAIS. 

XI-TEMPOS DO TEMA DE INFECTUM DE SUBXUNTIVO. 

XII-ORACIÓNS COORDINADAS COPULATIVAS E ADVERSATIVAS. 

 

 



Terceiro trimestre  

 

I-A RELIXIÓN. 

II-A FAMILIA E A EDUCACIÓN. 

III-LECER E TEMPO LIBRE. 

IV-REGRAS DA EVOLUCIÓN DO LATÍN ÁS LINGUAS ROMANCES (III). 

V-LEXEMAS DE ORIXE LATINA (III) 

V-LATINISMOS (III). 

VI-TEMPOS DO TEMA DE PERFECTO DE SUBXUNTIVO. 

VII-A 4ª DECLINACIÓN. 

VIII-A 5ª DECLINACIÓN. 

IX-OS PRONOMES DEMOSTRATIVOS. 

X-O INFINITIVO. 

XI-O PARTICIPIO. 

 

4. Contidos mínimos esixibles 
 
 
Cultura clásica de 3º de ESO 
 

-Principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina. 

-Principais latinismos. 

-Principais linguas e familias lingüísticas procedentes do indoeuropeo; 

principais linguas romances. 

-Situación xeógrafica de Grecia e Roma. 

-Etapas da historia de Grecia e Roma. 

-Institucións políticas e órganos de goberno de Grecia e Roma. 

-As clases sociais en Grecia e Roma. 



-A Hispania romana. 

-A épica, lírica e drama en Grecia e Roma. 

-A filosofía en Grecia: presocráticos, sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles e as 

escolas helenísticas. 

-A relixión en Grecia e Roma; principais deuses e heroes. 

-Principais manifestacións artísticas en Grecia e Roma: arquitectura, escultura, 

cerámica grega e pintura e mosaico romano. 

 
 
Latín de 4º de ESO 
 
 

-As 5 declinacións. A declinación dos pronomes persoais e demostrativos. A 

declinación dos adxectivos 2. 1. 2. 

-Conxugación completa, en indicativo e subxuntivo da voz activa dos verbos 

regulares. Conxugación completa de SUM. 

-Análise e traducción de frases e textos sinxelos. 

-Léxico: prefixos, sufixos e latinismos. 

-Principais regras da evolución de palabras. 

-Historia e civilización: etapas da historia de Roma, a Hispania romana, a vida 

cotiá, a mitoloxía  e a relixión romana. 

-Literatura: épica, lírica, comedia e oratoria. 

 

5. Contribución da área e a materia á consecución das competencias básicas  

 

As contribucións destas materias, Cultura clásica e Latín, á consecución das 

diferentes competencias e relacionadas cos estándares de aprendizaxe teñen 

moitos puntos en común. 



Así a competencia en comunicación lingüística é básica e fundamental xa que 

a través da lectura comprensiva de textos variados, da busca e tratamento da 

información obtida, así como a síntese para a expresión oral e escrita, 

contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística. A lectura 

comprensiva dunha realidade certamente afastada do contorno do alumno, a 

comprensión duns conceptos totalmente novos e a necesidade ineludible de 

aprender a expresalos dunha forma ordenada ten un valor moi estimable.  

 

Pero se por algo destacan estas materias no eido da lingua é por ser un 

instrumento inmellorable para a adquisición dun vocabulario pasivo e activo 

baseado nos termos que se expliquen ao longo do curso, incluídos os seus 

compoñentes e as regras de combinación. A introdución breve ao estudo 

diacrónico das linguas, incluído entre os obxectivos, contribuirá a unha 

percepción máis matizada do que é un sistema lingüístico. A percepción do 

contorno propio como o único posible limita a capacidade do alumnado de 

facerse preguntas que poidan levalos a unha relación co contorno máis 

produtiva e gratificante.  

O contacto con culturas dotadas doutras inquedanzas, doutros valores e 

doutras relixións fará que relativicen as súas propias certezas e sexan quen de 

analizalas criticamente. Máxime nestas que, en tantos aspectos xeográficos, 

económicos, artísticos e organizativos, seguen a estar presentes no mundo 

actual, servindo de nexo entre a meirande parte dos países do mundo que nos 

rodea.  

 



O coñecemento de como se serviron do contorno, de como aproveitaron os 

recursos naturais, de como os transformaron, posibilitará unha meirande 

facilidade para o coñecemento e a interacción co mundo físico.  

 

A competencia na expresión cultural e artística foméntase mediante o 

coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da arquitectura, da 

escultura, da arte en xeral que debe dar un leve sustento teórico ao que é o 

comezo do aprecio e do goce da arte como produto da creación humana e 

como testemuño da historia. O coñecemento dos restos arqueolóxicos da 

contorna debe axudar a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar os 

esforzos pola súa conservación. Cóntase, así, con referencias para facer unha 

valoración crítica de creacións artísticas posteriores inspiradas na cultura e na 

mitoloxía grecolatinas, ou das mensaxes difundidas polos medios de 

comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio 

clásico.  

 

Contribúen a adquisición da competencia social e cidadá o coñecemento das 

institucións e o modo de vida dos gregos e romanos como referente histórico 

de organización social, participación dos cidadáns na vida pública e 

delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das colectividades, no 

ámbito e no contorno dunha Europa diversa unida en moitos aspectos pola 

cultura grecolatina. Paralelamente, o coñecemento das desigualdades 

existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación 

pola pertenza a un grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de 

sexos. Implícase así o alumnado nunha actitude de valoración positiva da 



participación cidadá, da negociación e da aplicación de normas iguais para 

todos como instrumentos válidos na resolución de conflitos. Doutra parte, se o 

traballo é cooperativo, impúlsase o respecto pola diferenza de criterios e pola 

liberdade de expresión.  

 

O uso crítico da rede como fonte de información, o emprego de aplicacións 

informáticas para a elaboración de documentos de aula, servirán para 

completar a achega da cultura clásica á adquisición da competencia no 

tratamento da información e competencia dixital. As actividades relativas á 

recollida, selección e análise da información, a aplicación de técnicas de 

síntese, a identificación de palabras clave e a distinción entre ideas principais e 

secundarias achegan instrumentos básicos para a adquisición desta 

competencia, tan relacionada con destrezas para a continua formación persoal.  

 

O estudo dos elementos básicos das linguas grega e latina, na medida en que 

propicia a disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as 

destrezas de autonomía, disciplina e reflexión, exercita a recuperación de datos 

mediante a memorización e sitúa o proceso formativo nun contexto de rigor 

lóxico, inciden no logro da competencia de aprender a aprender. Contribúen ao 

desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa persoal na medida 

en que se utilizan procedementos que esixen planificar, seleccionar, avaliar 

distintas posibilidades e tomar decisións.  

 

O traballo cooperativo e a posta en común dos resultados implica valorar as 

achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de 



corrixilos e non se render ante un resultado inadecuado. En definitiva, achega 

posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación. 

 

6. Metodoloxía didáctica  

 

Non se empregará libro de texto, senón que o alumnado deberá descargar e 

imprimir os apuntes que o/a profesor/a  colgará na Aula Virtual. Dentro da aula 

compaxinarase a lección maxistral coa realización de actividades axeitadas, 

baixo a supervisión do/a profesor/a. As explicacións complementaranse coa 

proxección de fragmentos de películas e documentais, presentación 

fotográficas e a lectura de textos diversos. 

 

7. Avaliación: criterios, procedementos e instrumentos. Criterios de 

cualificación.  

 

Cultura Clásica 3º de ESO 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C ompetencias 

clave 

Localizar nun mapa os fitos 

xeográficos e enclaves 

concretos relevantes para o 

coñecemento das 

civilizacións grega e romana 

(Xeografía) 

Sinalar sobre un mapa o 

marco xeográfico no que se 

sitúan en distintos periodos as 

civilizacións grega e romana, 

delimitando o seu ámbito de 

influencia. 

CMCCT 



Describir os diferentes 

marcos xeográficos nos que 

se desenvolven as 

civilizacións grega e romana 

ao longo da súa historia 

(Xeografía) 

Enumerar aspectos do marco 

xeográfico que poden ser 

determinantes no 

desenvolvemento das 

civilizacións grega e latina. 

CSC 

Identificar, describir e 

explicar o marco histórico 

no que se desnvolven as 

civilizacións grega e romana 

(Historia) 

Saber enmarcar determinados 

feitos históricos nas 

civilizacións grega e romana e 

no periodo histórico 

correspondente. 

CAA 

Coñecer as principais 

características dos 

diferentes periodos da 

historia de Grecia e Roma e 

saber situar nun eixe 

cronolóxico feitos históricos 

(Historia). 

Elaborar eixes cronolóxicos 

nos que se representen fitos 

históricos relevantes. 

Situar dentro dun eixe 

cronolóxico o marco histórico 

no que se desenvolveron as 

civilizacións grega e romana. 

CD 

 

CSC 

Coñecer as características 

fundamentais da 

romanización de Hispania e 

Gallaecia (Historia). 

Explicar os aspectos 

fundamentais da romanización 

de Hispania e Gallaecia. 

CCEC 

Coñecer as características 

das principais formas de 

goberno do mundo clásico 

Nomear e describir os 

principais sistemas políticos da 

antigüidade clásica 

CSC 



(Sociedade e vida cotiá). establecendo semellanzas e 

diferencias entre eles. 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C ompetenc

ias clave 

Coñecer as características e a 

evolución das clases sociais en 

Grecia e Roma (Sociedade e vida 

cotiá) 

Describir a organización 

social grega e romana. 

CSIEE 

Coñecer a composición da familia 

e os roles asignados aos seus 

membros (Sociedade e vida 

cotiá). 

Identificar e explicar os 

papeis que desempeñan 

dentro da familia cada un 

dos seus membros. 

CSC 

Coñecer os trazos máis 

salientables da vida cotiá en 

Grecia e Roma (Sociedade e vida 

cotiá). 

Identificar e describir 

aspectos da vida cotiá en 

Grecia e Roma. 

CD 

CAA 

Coñecer as principais formas de 

lecer existentes na Antigüidade 

(Sociedade e vida cotiá). 

Describir as principais 

formas de lecer en Grecia e 

Roma. 

CSIEE 

Relacionar e establecer 

semellanzas e diferenzas entre 

as manifestacións deportivas da 

Grecia clásica e as actuais 

(Sociedade e vida cotiá). 

Explicar a orixe e natureza 

dos Xogos Olímpicos, 

comparándoos con outras 

festividades da época e 

explicando a súa pervivencia 

CSIEE 



no mundo actual. 

Coñecer a existencia de diversos 

tipos de escritura, distinguilos e 

comprender as súas funcións 

(Lingua e literatura). 

Recoñecer distintos tipos de 

escritura. 

CD 

Coñecer a orixe do alfabeto e 

distinguir distintos tipos de 

alfabetos usados na actualidade 

(lingua e literatura). 

Nomear e describir os trazos 

principais dos alfabetos. 

CAA 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

Coñecer a orixe do alfabeto e 

distinguir distintos tipos de 

alfabetos usados na 

actualidade (Lingua e 

literatura). 

Nomear e describir os trazos 

principais dos alfabetos. 

 

CAA 

Recoñecer a presenza de 

elementos dos alfabetos 

grego e latino nos actuais 

(Lingua e literatura). 

Explicar a influencia dos 

alfabetos grego e latino na 

formación dos actuais. 

CD 

Coñecer a orixe común das 

diferentes linguas 

indoeuropeas (Lingua e 

literatura). 

Enumerar e localizar nun 

mapa as principais ramas da 

familia das linguas 

indoeuropeas. 

CMCCT 



Identificar as linguas 

europeas romances e non 

romances e localizalas nun 

mapa (Tema IV). 

Identifiar as linguas que se 

falan en Europa e en 

España, diferenciando pola 

súa orixe romances e non 

romances. 

CSC 

Distinguir e identificar 

latinismos, prefixos e sufixos 

(Lingua e literatura). 

Recoñecer e explicar o 

significado dalgúns 

latinismos, prefixos e 

sufixos. 

CCL 

Coñecer as principais 

características dos xéneros 

literarios grecolatinos e a súa 

influencia na literatura 

posterior (Lingua e literatura). 

Describir as características 

esenciais dos xéneros 

literarios grecolatinos e 

recoñecer a súa influencia 

na literatura posterior. 

CCEC 

Coñecer os principais deuses 

da mitoloxía grecolatia 

(Mitoloxía). 

Nomear coa súa 

nomenclatura grega e latina 

os principais deuses e 

héroes. 

CD 

Coñecer os mitos e héroes 

grecolatinos e establecer 

semellanzas e diferencias 

entre os mitos antigos e 

actuais (Mitoloxía). 

Recoñecer a pervivencia do 

mítico na nosa cultura. 

CCEC 

 

 



Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave  

Coñecer e comparar as 

características da relixiosidade 

grega coas actuais (Mitoloxía). 

Enumerar e explicar as 

características da relixión 

grega en relación coas 

actuais. 

CSC 

 

 

 

Explicar os fundamentos da 

relixiosidade romana e 

distinguir entre a relixión oficial 

e os cultos privados 

(Mitoloxía). 

Distinguir a relixión oficial 

de Roma dos cultos 

privados, explicando os 

trazos que lle son propios. 

CSC 

Coñecer as características 

fundamentais da arte clásica e 

relacionar manifestacións 

artísticas actuais cós seus 

modelos clásicos (Arte). 

Recoñecer os trazos 

básicos da arte clásica nas 

manifestacións artísticas 

antigas e actuais. 

CC 

Identificar as características 

máis salientables da 

arquitectura grecorromana en 

relación cós edificios máis 

singulares ( Arte) 

Recoñecer as 

características esenciais da 

arquitectura grega e 

romana, identificando a 

orde á que pertencen. 

CCEC 

Coñecer as creacións 

urbanísticas e a rede viaria 

romanas (Arte). 

Describir as características, 

elementos e función das 

obras públicas romanas. 

CSC 

Coñecer as manifestacións Recoñecer esculturas CCEC 



escultóricas da arte grega e 

romana ó longo da Antigüidade 

e identificar a súa temática 

(Arte). 

gregas e romanas e 

encadralas nun periodo 

histórico. 

Coñecer a cerámica, pintura e 

mosaico (Arte). 

Recoñecer as 

características 

fundamentais da cerámica, 

pintura e mosaico. 

CCEC 

 

Latín 4º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Coñecer e localizar en mapas 

o marco xeográfico da lingua 

latina (O latín, orixe das 

linguas romances). 

Sinalar sobre un mapa o 

marco xeográfico no que se 

sitúa a civilización romana) 

CMCCT 

Coñecer a orixe das linguas 

faladas en España e Europa 

(O latín, orixe das linguas 

romances). 

Identificar  as linguas que 

se falan en España e 

Europa, distinguindo entre 

romances e non romances 

e situalas nun mapa. 

CSC 

Distinguir as principais etapas 

da evolución do latín (O latín, 

orixe das linguas romances). 

Realizar un eixe cronolóxico 

no que se delimiten as 

etapas do latín. 

CMCCT 

Distinguir e identificar palabras Identificar e relacionar  



patrimoniais, cultismos e 

semicultismos (O latín, orixe 

das linguas romances). 

palabras patrimoniais, 

semicultismos e cultismos. 

Coñecer e aplicar con 

corrección as normas básicas 

da pronuncia en latín (Sistema 

da lingua latina) 

Ler en voz alta textos 

latinos de certa extensión 

coa pronuncia correcta. 

CCL 

Coñecer e aplicar as regras 

fundamentais da evolución 

fonética do latín ao galego e 

castelán partindo dos étimos 

latinos (Sistema da lingua 

latina). 

Realizar evolucións de 

termos latinos ao galego e 

castelán. 

CCL 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C ompetencias 

clave 

Distinguir e clasificar 

distintos tipos de palabras 

(Morfoloxía). 

Distinguir palabras variables e 

invariables explicando os trazos 

que permiten identificalas. 

CAA 

Comprender os 

conceptos de declinación 

e conxugación 

(Morfoloxía). 

Definir os conceptos de 

declinación e conxugación. 

CAA 

Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras 

Declinar palabras e sintagmas 

aplicando o paradigma de 

CCL 



dentro da súa categoría e 

declinación, enuncialas e 

declinalas correctamente 

(Morfoloxía). 

declinación correcto. 

Coñecer as 

conxugacións, encadrar 

os verbos dentro da súa 

conxugación, enuncialos 

e conxugalos 

correctamente 

(Morfoloxía). 

Identificar as conxugacións 

verbais e clasificar os verbos 

segundo a súa conxugación a 

partir do enunciado. 

 

CAA 

Recoñecer as formas dos 

tempos verbais formadas 

a partir dos distintos 

temas (Morfoloxía).  

Identificar correctamente os 

tempos derivados de cada un 

dos temas verbais. 

Traducir ao galego e castelán 

formas verbais latinas. 

CAA 

 

CCL 

Coñecer e analizar as 

funcións das palabras na 

oración (Sintaxe). 

Analizar morfosintácticamente 

frases e textos adaptados 

identificando as categorías 

gramaticais das palabras con 

flexión e explicando as súas 

función. 

CMCCT 

 

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 



Coñecer os nomes e 

función dos casos latinos 

(Sintaxe). 

Traducir correctamente 

os casos latinos 

presentes nas frases e 

textos. 

CCL 

Recoñecer as regras da 

concordancia no latín e a 

súa correspondencia có 

galego e castelán (Sintaxe). 

Recoñecer nas frases e 

textos as regras da 

concordancia latina. 

CCL 

Recoñecer e clasificar os 

tipos de oracións (Sintaxe). 

Comparar e clasificar os 

distintos tipos de 

oracións. 

CMCCT 

Aplicar coñecementos 

básicos de morfosintaxe 

para iniciarse na traducción 

(Textos). 

Traducir frases e textos 

adaptados. 

CCL 

Recoñecer os principais 

prefixos, sufixos e 

latinismos (Léxico). 

Identificar o significado 

dos principais prefixos, 

sufixos e latinismos. 

CMCCT 

Coñecer as regras básicas 

da evolución de palabras 

(Léxico) 

Explicar a evolución de 

palabras do latín ao 

galego e castelán 

aplicando as regras da 

evolución. 

CAA 

CCL 

Coñecer os trazos 

fundamentais da historia, 

Identificar e explicar 

diferentes aspectos da 

CSC/CAA/CD 

CSIEE/CCEC/CMCCT. 



cultura e civilización 

romanas (Roma: historia, 

cultura e civilización) 

historia, cultura e 

civilización romanas. 

 

Estes criterios de cualificación aplicaranse tanto a materia de Cultura clásica de 

3º ESO como na de Latín de 4º ESO. A avaliación debe ser continua, formativa 

e integrada no proceso ensinoaprendizaxe. Partiremos dunha avaliación inicial 

coa que pretendemos valorar os coñecementos previos e esquemas mentais 

do alumnado. Un instrumento desta avaliación pode ser unha proba inicial que 

nos oriente cara ó establecemento das estratexias de aprendizaxe e a 

realización das actividades máis axeitadas á realidade do alumnado. 

 

Cultura Clásica 3º de ESO 

 

1. Ao longo do curso, o profesor deixará unha serie de actividades na aula 

virtual que os alumnos e as alumnas deberán realizar nos seus cadernos en 

clase. Ademais destas actividades, os alumnos deberán realizar  uns proxectos 

realizados que versarán sobre os contados das diferentes unidades didácticas 

(realización dunha guía turística, redacción dunha noticia sobre un 

acontecemento histórico, práctica dos diferentes tipos de sistemas de 

escritura…), durante as sesións de clase. A realización destas actividades terá 

un valor do 40 % da nota da avaliación.  

 



2. Cuestionarios. Ao final de cada tema, os alumnos e as alumnas realizarán un 

cuestionario tipo test de 10 preguntas sobre os contidos vistos na clase. A nota 

media destes cuestionarios será o 30 % da nota do trimestre. 

 

3. Caderno de clase: Deberá reunir unhas condicións mínimas de organización, 

limpeza, lexibilidade, ortografía e composición correctas. Valorarase a correcta 

execución dos exercicios e actividades propostos, así como a súa 

presentación. Representa o 20% da nota da avaliación.  

 

4. Participación e actitudes. Preténdese avaliar a participación e o traballo 

realizado polos alumnos/as na clase, o que entroncaría co ensino activo e 

participativo que se defende na metodoloxía. Terase en conta o interese pola 

materia, as preguntas realizadas, as respostas ós exercicios plantexados polo 

profesor, a actitude de respecto cara ós demais e a participación e realización 

de traballos tanto individuais como en grupo. O conxunto valerá o 10% da nota 

da avaliación.  

 

Así mesmo, a realización de traballos de ampliación ou investigación, sempre 

que acaden uns mínimos de calidade, constituirán un incremento da nota 

media nunha porcentaxe máxima dun 10%.  

Para obter o aprobado final, a media aritmética das tres avaliacións deberá ser 

igual ou superior a 5 puntos, ben entendido que só se pode ter una avaliación 

suspensa (1ª ou 2ª). É obrigatorio aprobar a última avaliación. Pódense realizar 

cantas recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se obterá 

nelas una cualificación superior a 5 puntos. En xuño haberá una recuperación 

da avaliación ou avaliacións suspensas, na que non se poderá obter máis de 5. 



Polo que respecta ó exame de setembro, este consistirá nun cuestionario de 30 

preguntas que abranguerá a totalidade da materia e poderanse obter 

cualificacións de 1 a 10. 

Compre advertir que a falta de asistencia a clase de xeito reiterado e 

inxustificado fai imposible a correcta aplicación dos criterios de avaliación, polo 

tanto, o alumado que supere o número máximo de faltas inxustificadas 

estipulado polo Centro perderá o dereito a ser avaliado de xeito ordinario. Nese 

caso, o devandito alumnado só poderá examinarse nas probas finais da 

convocatoria ordinaria ou, se é o caso, extraordinaria. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará 

suspenso na avaliación correspondente. Asímesmo, non se realizarán exames 

fora de data sen xustificación médica. 

Aqueles alumnos/as que non superen a materia en xuño terán dereito a unha 

avaliación extraordinaria en setembro e de non superar dita materia poderán 

recuperala ao curso seguinte. Para iso o profesor/a proporcionará material de 

reforzo para que sexa máis doado dita recuperación. 

 

Latín 4º de ESO 

 

1. O procedemento fundamental será a realización de dous exames por 

trimestre, que incluirán cuestións de morfoloxía (4 puntos), léxico (1 punto), 

evolución de palabras (1 punto) análise e traducción (3 puntos) e sobre historia, 

cultura e civilización (1 punto). Estas probas escritas representan o 70 % da 

nota final da avaliación.  



O alumnado suspenso terá dereito a unha recuperación, pero non obterá, en 

ningún caso, unha cualificación superior a 5. 

2. Caderno de clase: Deberá reunir unhas condicións mínimas de organización, 

limpeza, lexibilidade, ortografía e composición correctas. Valorarase a correcta 

execución dos exercicios e actividades propostos, así como a súa 

presentación. Representa o 20% da nota da avaliación.  

3. Participación e actitudes. Preténdese avaliar a participación e o traballo 

realizado polos alumnos/as na clase, o que entroncaría co ensino activo e 

participativo que se defende na metodoloxía. Terase en conta o interese pola 

materia, as preguntas realizadas, as respostas ós exercicios plantexados polo 

profesor, a actitude de respecto cara ós demais e a participación e realización 

de traballos tanto individuais como en grupo. O conxunto valerá o 10% da nota 

da avaliación. Así mesmo, a realización de traballos de ampliación ou 

investigación, sempre que acaden uns mínimos de calidade, constituirán un 

incremento da nota media nunha porcentaxe máxima dun 10%. 

 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. Para obter o 

aprobado, a devandita media debe ser igual ou superior a 5 e hai que aprobar 

polo menos dúas avaliacións, sendo obrigatorio aprobar a última. Pódense 

realizar cantas recuperacións se considere oportuno, pero en ningún caso se 

obterá nelas una cualificación superior a 5 puntos. En xuño haberá una 

recuperación da avaliación ou avaliacións suspensas, na que non se poderá 

obter máis de 5. 



O exame de setembro responderá ó mesmo modelo dos outros e versará sobre 

a totalidade da materia impartida durante o curso. A nota poderá oscilar entre 1 

e 10. 

O alumnado que sexa sorprendido copiando ou tratando de facelo quedará 

suspenso na avaliación correspondente. Asímesmo, non se realizarán exames 

fora de data sen xustificación médica. 

Compre advertir que a falta de asistencia a clase de xeito reiterado e 

inxustificado fai imposible a correcta aplicación dos criterios de avaliación, polo 

tanto, o alumado que supere o número máximo de faltas inxustificadas 

estipulado polo Centro perderá o dereito a ser avaliado de xeito ordinario. Nese 

caso, o devandito alumnado só poderá examinarse nas probas finais da 

convocatoria ordinaria ou, se é o caso, extraordinaria. 

 

8. Actividades complementarias e extraescolares.  

 

Iranse organizando ao longo do curso en función da disponibilidade e 

posibilidades tanto dende o centro como do propio departamento.  

 

9. Medidas de atención á diversidade.  

 

Este departamento de acordo cos/as alumnos/as que así o precisen e en 

coordinación co departamento de orientación, no seu caso, tomará as medidas 

precisas para atender á diversidade do seu alumnado en función das 

características e necesidades concretas dos/as alumnos/as, no transcurso do 

desenvolvemento destas materias.  



10.Materiais e recursos didácticos.  

 

Non se ten fixado libro de texto nin para Cultura clásica de 3º ESO nin para 

Latín de 4º ESO para o uso do alumnado, polo que a profesora da materia 

proporcionará materiais escritos e audiovisuais para o seu desenvolvemento. 

Utilizaranse asemade os recursos dispoñibles no centro (dicionarios, biblioteca, 

mapas históricos, aulas de informática, etc.) 

 

11. Educación en valores.  

 

O artigo 5.5 do R.D. 1631/2006, a propósito da organización do cuarto curso da 

ESO, establece o seguinte: “Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas 

de la materias de este curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, y la educación en valores se trabajarán en todas ellas.” 

Explícase seguidamente a forma na que estes eixes ou contidos transversais 

incorpóranse ó currículo:  

 

1. Comprensión lectora. Parte fundamental da actividade diaria na aula esixe a 

lectura e comprensión de textos. Así pois, este contido transversal incorpórase 

ó currículo a través da actividade diaria na aula e a través das actividades que 

debe realiza-lo/a alumno/a na súa casa,  

 

2. Expresión oral e escrita. Parte fundamental da actividade diaria na aula esixe 

a capacidade por parte do/a alumno/a para se expresar adecuadamente de 



forma oral e escrita. Isto supón que o/a alumno/a debe aprender a diferenciar 

entre a forma de expresión oral coloquial e formal e, en todo caso, entre a 

forma de se expresar oralmente e por escrito. Este contido transversal 

recóllese na actividade diaria de clase (expresión oral) e na elaboración de 

actividades e traballos (expresión escrita).  

 

3. A comunicación audiovisual. Este departamento considera que este contido 

transversal na práctica está incorporado ao apartado número 4.  

 

4. Tecnoloxías da información e a comunicación. Este contido transversal 

pretende ser traballado exhaustivamente tanto na materia de Cultura Clásica 

como no Latín. En primeiro lugar a través da utilización de recursos en soporte 

informático para realizar actividades de consolidación e repaso. Isto supón o 

coñecemento básico do uso de, polo menos, un navegador de internet, un 

procesador de textos e a necesidade de dispoñer dunha conta de correo 

electrónico. Ademais, hase tratar de conseguir que os/as alumnos/as usen 

minimamente un editor de html e un programa de presentacións. Pero ademais 

o uso, acceso e aproveitamento dos múltiples recursos e información accesible 

a través da internet supón que os/as alumnos/as deben aprender ou consolidar 

os procedementos para buscar información, procesala y aproveitala.  

 

5. Educación en valores. Preténdese traballar e incidir sobre os seguintes 

valores:  

1. Valores de participación democráticos. O respecto ás opinións dos demais, o 

dereito a oír e ser oído, a poder soster opinións críticas e contrarias, e o dereito 



a poder participar na organización e funcionamento da sociedade a través do 

voto, son aspectos fundamentais que se incorporan ó currículo a través da 

reflexión e o debate que de modo natural se suscita na aula a partir 23 da 

lectura e consideración dos distintos aspectos da vida e da sociedade do 

mundo clásico.  

 

2. Valores relativos aos dereitos fundamentais dos seres humanos. A 

existencia dunha declaración dos dereitos humanos que cada ser humano, polo 

feito de o ser, ostenta e ten dereito a esixir, é un aspecto fundamental cando se 

contrastan as sociedades do mundo antigo coas modernas. De modo natural e 

espontáneo, ao coñecer aspectos concretos do mundo antigo, as diferenzas e 

avances que se produciron na sociedade han ser obxecto de debate e 

consideración na aula.  

3. Valores relativos á igualdade dos sexos e á violencia de xénero. Este 

departamento considera que calquera tipo de violencia é reprobable e 

rexeitable. Sen embargo, a especial sensibilización que a nosa sociedade 

evidencia con respecto á violencia de xénero, fai que sexa necesario tratar este 

aspecto dun modo diferenciado. En todo momento hase insistir no principio 

básico de igualdade entre home e muller, en tanto que detentadores duns 

mesmos dereitos e obrigas, aos que se debe dar unha mesma igualdade de 

oportunidades que de ningún modo deben quedar mediatizadas ou limitadas 

polo seu sexo. A este respecto, as sociedades do mundo antigo, especialmente 

a sociedade ateniense, pero tamén dende un punto de vista legal a romana, 

deben servir para contrasta-la situación de inferioridade legal e real na que 

estivo a muller durante moito tempo, en contraste coa situación actual, na que, 



aínda con excepcións e necesidade de mellora, a muller xa ocupa unha 

situación de igualdade, polo menos legal, na nosa sociedade.  

4. Valores relativos á convivencia pacífica. Un valor fundamental das 

sociedades occidentais é a necesidade dunha convivencia pacífica tanto a nivel 

internacional como dentro dos propios estados e comunidades. A través do 

coñecemento dos conflitos na antigüidade (tamén as súas causas e 

consecuencias) os/as alumnos/as poderán considera-las orixes dos conflitos e 

as súas consecuencias, establecer comparacións con situacións actuais e 

tiralas conclusións orientadas a evitar estas situacións.  

 

12. Plan lector.  

 

Estas materias necesitan, para o seu desenvolvemento cotián, dun uso e 

aproveitamento de variadas fontes escritas. Aínda que non se establece 

ningunha lectura nin obrigatoria nin recomendada, utilizaranse diversos textos 

que traballaremos cos alumnos na aula seguindo a nosa propia programación. 

Estas materias procuran o desenvolvemento da capacidade de lectura 

comprensiva, e a metodoloxía didáctica encamiñada ao desenvolvemento desa 

competencia lectora ten que ser capaz de proporcionar ao alumno unha 

aprendizaxe significativa.  

 

13. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.  

 

De novo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 

constitúe un recurso básico. Tendo en conta que estamos educando á primeira 



xeración de nativos dixitais, resultan imprescindibles uns recursos informáticos 

que sexan polo menos da mesma calidade que o nivel medio, especialmente 

en ambientes rurais onde continúa sendo máis dificultoso o aceso a estas 

novas tecnoloxías. Os centros educativos poderían xogar un importante papel 

neste ámbito. Asemade, desde este departamento se veñen desenvolvendo 

materiais propios en soporte informático que serán utilizados nas diferentes 

materias dependendo da dispoñibilidade da infraestrutura básica necesaria e 

coa intención non só de mellorar na transmisión de contidos, senón de 

desenvolver plenamente a competencia dixital dos alumnos.  

 

14. Avaliación da práctica docente.  

 

Os procesos de avaliación teñen por obxecto non só as aprendizaxes do 

alumnado, senón tamén os procesos mesmos do ensino. A información que 

proporciona a avaliación serve para analizar criticamente a propia intervención 

educativa e tomar decisións a respecto diso. A avaliación da programación 

permite tamén detectar necesidades de recursos materiais e humanos, 

infraestrutura, etc. E racionalizar tanto o uso interno destes recursos como as 

demandas dirixidas ao centro educativo ou á Administración para que os 

facilite, en función das necesidades.  

 

Avaliar a programación supón avaliar a propia práctica docente e revélase 

como unha das estratexias de formación máis potentes para mellorar a 

calidade do proceso de ensino e aprendizaxe. Xa durante o curso académico, 

débese detectar o grao no que o alumnado adquire os contidos e os posíbeis 



erros ou defectos da programación (desmotivación, significatividade da 

aprendizaxe, interese por outros aspectos menos tratados). Así, aínda sendo a 

programación un instrumento que se elabora con vontade de permanencia no 

tempo, a necesidade de evitar que se reduza a mero formalismo burocrático, co 

fin de determinar a súa utilidade e validez e introducir as mudanzas e 

reelaboración que se consideren necesarias implica un proceso de avaliación 

continuada. Converter a programación nun instrumento útil e eficaz para a 

xestión e organización da práctica pedagóxica que dea resposta e desenvolva 

as finalidades educativas marcadas para un curso, esixe a previsión de 

mecanismos de autorregulación. Neste sentido, a avaliación da programación 

non é a simple medida dos resultados obtidos en relación cos obxectivos 

propostos, senón un elemento regulador do proceso educativo completo. Aínda 

que a programación é un instrumento indispensable para dar coherencia ó 

funcionamento dun curso, a súa elaboración é progresiva e lenta, tanto polas 

características da mesma, como pola necesidade de que as propostas e 

decisións que a integran sexan realmente compartidas por todo o profesorado 

da area; isto implica que a súa avaliación debe posuír as características de 

proceso progresivo, constituíndo un desenvolvemento esencialmente 

autoavaliador. O grao de coherencia interna entre as accións emprendidas e os 

distintos elementos da programación, a súa continuidade neste tempo, a súa 

aplicación á realidade deberán ser valorados en si mesmos. Así, serán obxecto 

de avaliación: os obxectivos, contidos, metodoloxía, recursos e materiais, 

criterios de avaliación e secuencia de unidades didácticas. Para alén disto, nos 

procesos de ensino- aprendizaxe participan tamén axentes externos, como a 



inspección educativa e todos aqueles recursos que a 26 Administración 

determina a estes efectos.  

 

15. Metodoloxía de traballo a distancia  

 

En caso de ter que recorrer ao traballo a distancia, usaranse os instrumentos a 

disposición do centro, tanto para o profes@r como para os alumn@s; a saber:   

• Espazo Abalar para a comunicación cos pais 

• Aula virtual para traballar os temas pendentes da programación en 

curso.   

• Plataforma Ciscowebex para conexión cos alumn@s e co equipo 

directivo. 

Farase unha adaptación da programación en función de cando aconteza a 

circunstancia de ter que acudir ao traballo a distancia e en base as directrices 

da Consellería de educación, se é o caso. 

 

16. Programa de seguemento de pendentes 

 

O alumnado coa materia pendente realizará un único exame na data a 

determinar. O devandito exame versará sobre a totalidade da materia (os 

apuntes están a disposición dos/as interesados/as na web do Centro e na Aula 

Virtual). Para obter o aprobado, será preciso obter una cualificación total non 

inferior a 5 puntos. As cualificacións poderán oscilar entre 1 e 10. 
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1. INTRODUCIÓN 

A programación didáctica é un elemento fundamental que guía e orienta a práctica educativa, 

unha proposta aberta, flexible e revisable, que pode ser avaliada e modificada ao longo da 

práctica docente diaria. Con ela, evítase a improvisación, pero sen frear a creatividade docente. 

Constitúe o terceiro nivel de concreción curricular e é competencia de cada profesor/a. A 

presente, constitúe a planificación curricular da materia “Bioloxía e Xeoloxía” para 1º, 3º e 4º da 

ESO (curso 2020-2021). 

Nesta programación queden claros os obxectivos e prográmase sistematicamente que debe 

aprender o alumnado (contidos), en que orde (secuenciación), para que (obxectivos), como 

(metodoloxía) e con que medios (recursos). Todos estes elementos, xunto coa formulación de 

atención á diversidade do alumnado, as competencias clave, os criterios de avaliación e a súa 

concreción en estándares de aprendizaxe, configuran o proxecto curricular das materias do 

departamento. 

2. XUSTIFICACIÓN: IMPORTANCIA DA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DENTRO DO CURRÍCULO 

Na sociedade actual a alfabetización científica é moi importante. Como se indica na Introdución 

ao currículo de Bioloxía e Xeoloxía (Decreto 86/2015): “a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO 

e en bacharelato ha permitir que os alumnos e as alumnas adquiran un nivel competencial que 

lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si mesmos/as, coas demais persoas e co 

medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a ser responsables, capaces de ter 

criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir.” 

Así, a inclusión desta materia dentro do currículo da ESO responde á necesidade de tratar un 

conxunto de contidos de carácter propedéutico que contribúen de forma esencial ao 

desenvolvemento e consecución dos obxectivos de etapa e á adquisición das competencias e 

dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

3. MARCO LEGAL 

Esta programación didáctica foi deseñada dacordo coa lexislación vixente: 

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos institutos 

de educación secundaria. Establece as funcións dos órganos de goberno, concello escolar, 

claustro de profesores, órganos de coordinación docente (departamentos de orientación, de 

actividades extraescolares e complementarias e didácticos), e do equipo de normalización 

lingüística. Tamén inclúe orientacións sobre o proxecto educativo, o proxecto curricular de 

etapa, o regulamento de réxime interior, a programación xeral anual, a xunta de delegados, ou 

as asociacións de pais de alumnos e asociacións de alumnos. As instrucións para o 

desenvolvemento deste corren a cargo da Orde do 28 de xuño de 2010, que modifica 

parcialmente a Orden del 1 de agosto de 1997. 

Recomendación do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de decembre de 2006 sobre as 

competencias clave para a aprendizaxe permanente (2006/962/CE), mencionándoas por 

primeira vez, e mostrándoas como elementos necesarios para a realización e desenvolvemento 

persoais, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego. 
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Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos 

centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria 

e a educación secundaria. Fan referencia á titulación académica do profesorado, á relación 

numérica alumno-profesor, ás instalacións docentes e deportivas e ao número de postos 

escolares. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado 

dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE)”. A súa finalidade é 

facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumno/a e o seu potencial de aprendizaxe, 

promovendo a adquisición das competencias e a consecución dos obxectivos previstos nas 

ensinanzas da LOE. 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da Calidade Educativa (LOMCE), que 

modifica o establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), establecendo 

unha nova organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. Na actualidade 

conviven xuntas. 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da ESO e 

do 

bacharelato, para todo o territorio nacional. O currículo básico quedou integrado polos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, as competencias, os contidos, a metodoloxía 

didáctica, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, e os criterios de avaliación. 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a ESO e o bacharelato. Cita e 

describe as 7 competencias, ofrece orientacións metodolóxicas para fomentalas na aula, e para 

avalialas. 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo de educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato en Galicia. Supón unha adaptación do currículo á nosa realidade 

galega. Así, complementa e secuencia en cursos os contidos, inclúe recomendacións 

metodolóxicas, completa os criterios de avaliación, e fixa o horario lectivo máximo. 

Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola 

que se ditan instrucións no curso académico 2021/22 para a implantación do currículo da ESO e 

do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes 

sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Calendario que corresponde 

co ano académico no que sería posta en marcha esta programación, e co que se estableceu a 

temporalización e secuenciación dos contidos. 

Protocolos vixentes en relación á COVID-19. 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

O Proxecto Educativo (PE) caracteriza ao centro, polo que debe estar presente para o deseño 

dunha programación didáctica axustada á realidade onde vai ser posta en práctica: 

O CONTORNO: o desenvolvemento desta programación terá lugar no CPI O Feal. Está situado no 

concello de Narón, unha comunidade próxima á cidade de Ferrol que pasou de ser meramente 

rural a ser unha comarca cunha explosión demográfica moi importante (40.000 habitantes). A 

maioría da poboación é moi nova, polo que o número de alumnado medra ano tras ano. 

Aínda que o centro sitúase nunha comarca moi próxima a unha cidade, moitos alumnos do 

centro proceden do entorno rural, sendo moi importante os que se desprazan en autocar. O 

nivel socio-económico do alumnado é en xeral medio ou medio baixo. Cabe destacar a presenza 

de alumnado de etnia xitana. Todos estes aspectos foron tidos en conta á hora de programar 

actividades nas que o alumnado teña que realizar tarefas na casa, xa que nalgúns casos non 

contan con conexión a internet. 

O CENTRO: conta cuns recursos mínimos (Real Decreto 132/2010), entre os que cabe un 

laboratorio de Bioloxía-Xeoloxía (compartido co departamento de Física e Química) con 

microscopios ópticos, lupas binoculares, diverso material instrumental e coleccións de modelos 

clásticos, mostras fixadas, rochas, minerais e fósiles,... 

A AULA: dispón de ordenador, conexión a internet, pizarra e pizarra dixital e proxector. 

O ALUMNADO: as características dos grupos ao que vai dirixida esta programación son: 

1º ESO A: 22 alumnos/as  

1ºESO B: 22 alumnos/as  

1ºESO C: 21 alumnos/as  

3º ESO A: 23 alumnos/as 

3º ESO B: 25 (1 ACI) alumnos/as 

3º ESO C:  24 alumnos/as 

4º ESO A: 25 alumnos/as 

4º ESO B: 15 alumnos/as (un coa materia pendente de 3º). 

Entre eles existen algunhas dificultades nas aprendizaxes instrumentais básicas, distintos niveis 

de motivación e lixeiros problemas de comportamento relacionados coa etapa madurativa na 

que se atopan: a adolescencia. 

No momento no que se elabora esta programación, esta é a información da que se dispón (xa 

que a avaliación inicial do centro está fixada a posteriori da entrega deste documento). 
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5. MANEXO DO DOCUMENTO 

Para que o manexo deste documento sexa doado, se programan os distintos aspectos didácticos 

a dous niveis: 

1º) Aspectos comúns para as materias do departamento de Bioloxía e Xeoloxía, como: 

obxectivos, metodoloxía, materiais e recursos didácticos usados, procedementos e 

instrumentos de avaliación, promoción do alumnado, mecanismos de revisión, avaliación e 

modificación da programación, organización das materias pendentes, medidas de atención á 

diversidade, atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, elementos 

transversais e valores, plan de integración das TICs, proxecto lector. 

2º) Aspectos didácticos específicos para cada materia e por bloques de contidos ou unidades 

didácticas, de tal forma que as programacións de cada materia se especifica en forma de táboa, 

na que se indican os contidos por bloques. Para cada bloque de contidos, indícanse: 

 Contidos: secuenciación, temporalización e unidades didácticas do libro de texto nas que se 

desenvolve cada contido. 

Obxectivos da programación que se acadan. 

Criterios de avaliación que se aplican. 

Estándares de aprendizaxe concretados para cada criterio. 

Competencias clave que se desenvolven con cada estándar de aprendizaxe. 

Indicadores de logro para cada estándar de aprendizaxe. 

Ademais explícase fóra da táboa: 

As actividades específicas para cada nivel para o desenvolvemento da metodoloxía. 

A temporalización dos estándares de aprendizaxe, referíndose aos contidos por temas. 

A concreción dos elementos transversais traballados. 

As actividades complementarias e extraescolares. 

6. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA ÁS COMPETENCIAS CLAVE 

O Decreto 86/2015 define competencias como “as capacidades para aplicar de xeito integrado 

os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada 

de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”. Na Orde ECD/65/2015, e no 

marco da proposta realizada pola UE (Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e 

do Consello, do 18 de decembro de 2006), as describen como o “coñecemento en práctica”, o 

“saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos académicos, sociais e profesionais. 

Partindo deste marco legal, nesta programación promóvese a funcionalidade e a 

“vivencialidade” das aprendizaxes a través das diversas actividades de ensino-aprendizaxe 

propostas, e coas que se avanza en máis dunha competencia ao mesmo tempo (aprendizaxe 
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competencial), permitindo acadar os estándares de aprendizaxe avaliables, e transformar o 

dominio do contido en capacidade: 

1. Comunicación lingüística (CCL): promover a adquisición dunha linguaxe científica, e 

interactuar con outros interlocutores, dende a oralidade á escritura, e a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos e soportes. Por exemplo, dende esta programación didáctica, 

a través de debates ou chuvias de ideas, conseguimos unha maior interacción entre o alumnado, 

fomentando o respecto entre eles, e a adquisición dun vocabulario adecuado e científico. Outras 

actividades: lecturas de textos científicos, artigos xornalísticos e libros, traballos escritos, 

presentacións orais. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): crear 

descricións e explicacións matemáticas, e atender ao rigor, o respecto aos datos e a súa 

veracidade. Por exemplo, mediante as demostracións de laboratorio promóvese unha maior 

comprensión da importancia das proporcións dos reactivos para o resultado final. Outras 

actividades: interpretación de gráficas, resolución de problemas, tratamento de datos, análise 

das proporcións e posicións dos órganos do corpo mediante modelos clásticos ou programas 

informáticos (“nuestro cuerpo en un click”). En ciencia e tecnoloxía, impregna toda a materia ao 

promover a valoración do coñecemento científico, o sentido da responsabilidade en relación á 

conservación dos recursos naturais e cuestións medio-ambientais, e a adopción dunha actitude 

adecuada para lograr unha vida física e mental saudable. Por exemplo, ao abordar a saúde dos 

distintos aparellos implicados na nutrición, mediante textos científicos e artigos xornalísticos. 

3. Competencia dixital (CD): saber buscar, analizar e interpretar a información obtida nas 

diversas linguaxes e formatos propios das tecnoloxías da información e comunicación (TICs), e 

coñecer as normativas sobre dereitos de autor e as licencias de uso e publicación de 

información. Por exemplo, traballaranse soportes e códigos dixitais, o correcto manexo da 

información que se comparte. 

4. Aprender a aprender (CAA): xerar curiosidade e necesidade de aprender, aumentar a 

percepción de auto-eficacia e confianza, relacionar os conceptos ou as ideas previas do 

alumnado coas adquiridas en relación aos contidos científicos. Por exemplo, coas actividades en 

cooperativo promóvese o traballo en equipo, planificado, supervisado e con estratexias de 

avaliación coa fin de que o alumnado sexa consciente do punto de partida, e de ata onde chegou 

nos seus coñecementos, aplicables ao contexto real das súas vidas. 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC): entender o modo no que as persoas poden procurarse 

un estado de saúde física e mental óptimo, tanto para elas mesmas como para as súas familias 

e para a súa contorna social próxima, e saber como un estilo de vida saudable pode contribuír a 

elo. Ser capaz de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os 

valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros. Por exemplo, ao 

realizar almorzos saudables afóndase no sentido da responsabilidade, na participación 

construtiva, no respecto mutuo e na labor social en relación á difusión de hábitos de vida 

saudables. Outras actividades: nas que se afianzan hábitos de coidado e de saúde corporais, e 

de conservación e mellora do medio ambiente, e debates e traballos en grupo/equipo. 
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6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): contribuír á cultura do emprendemento, 

á capacidade de pensar de xeito creativo, de xestionar o risco e de manexar a incertidume. Por 

exemplo, coas actividades en cooperativo promóvese o interese e o esforzo, a capacidade pro-

activa para xestionar a actividade, a capacidade de liderado e delegación, e o sentido crítico e 

responsabilidade. Outras actividades: traballos de investigación científica (tanto individuais 

como grupais), debates, chuvias de ideas,... 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): empregar diferentes manifestacións culturais e 

artísticas, e manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e artístico. Por exemplo, a presentación de traballos que 

impliquen producións artísticas. 

O Decreto 86/2015 indica que deberán potenciarse principalmente o desenvolvemento da 

competencia de comunicación lingüística, e da competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía. Partindo desta premisa, dende esta PD, promoverase a adquisición de 

todas elas. 

7. OBXECTIVOS 

Os obxectivos “expresan os logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso 

educativo” 

(Decreto 86/2015, Artigo 2). Establécense coa intención de desenvolver as finalidades 

educativas da ESO. Están lexislados, en termos de capacidades, no Artigo 11 do Real Decreto 

1105/2014 (LOMCE), e concretados para Galicia no Artigo 10 do Decreto 86/2015: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 
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f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na castelá, 

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 

e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Nesta programación, e aínda que f e m son os máis propios da materia de Bioloxía-Xeoloxía, e 

o, do medio natural galego, fomentaranse todos os obxectivos coas actividades de ensino-

aprendizaxe propostas nas unidades didácticas e presentadas no apartado 8.2 da presente 

programación: traballos individuais, en parellas, en equipo cooperativo o en gran grupo, coa 

lectura de textos en diversos formatos e de diversas fontes, practicando no laboratorio, 

expoñendo resultados/traballos ante o resto dos seus compañeiros e comunidade educativa, 

deseñando paneis informativos e presentacións dixitais, ou achegando a realidade galega á aula. 
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8. CONTIDOS 

Os contidos son o “conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de 

competencias.” (Decreto 86/2015, Artigo 2). Os contidos de Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º da 

ESO están lexislados no Anexo I do citado decreto, e organizados en bloques. Así mesmo, na súa 

Disposición Xeral II especifica: “os centros docentes poderán completar contidos”. 

8.1 Xustificación da organización dos contidos. 

A secuenciación elixida para os contidos responde ao seu grado de dificultade e de proximidade 

co alumnado, á propia lóxica interna da materia, e á procura de contidos paralelos coas materias 

dos cursos correspondentes que permitan levar a cabo actividades interdisciplinares. 

8.2 Bloques de contidos: secuenciación e temporalización. 

Coa distribución de contidos proposta pódense traballar de forma secuenciada e ordenada os 

contidos, podendo ser flexibilizada para adaptala ás circunstancias reais e diarias da aula. 

Na programación específica de cada materia, inclúese a temporalización dos contidos da 

mesma. 

9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O Decreto 86/2015 (Artigo 2) define a metodoloxía didáctica como o “conxunto de estratexias, 

procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e 

reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos 

suscitados”. Establécese para o desenvolvemento dos contidos, a adquisición dos obxectivos e 

dos estándares de aprendizaxe, o fomento das competencias e da educación en valores, e para 

atender á diversidade. Na súa Disposición Xeral II, o citado Decreto especifica: “os centros 

docentes poderán deseñar e implantar métodos pedagóxicos e didácticos propios”, polo que 

supón un dos momentos de máxima autonomía do profesorado. 

9.1 Orientacións metodolóxicas. 

A LOE/LOMCE inclúe os principios pedagóxicos que deben marcar a liña metodolóxica a seguir, 

e que implican unha concepción construtivista (como xa describiron Piaget e Vigotsky) do 

proceso de ensino e aprendizaxe, propiciando a aprendizaxe competencial do alumnado. Así, a 

aprendizaxe debe ser activa, contextualizada, funcional, significativa (Ausubel), construtiva, 

anticipatoria e duradeira, “Aprender facendo implica non esquecer o aprendido” (Pestalozzi). 

Para iso, proponse: 

- Entender ao alumando como elemento activo e autónomo, consciente de ser responsable da 

súa aprendizaxe. O docente é o elemento orientador, promotor e facilitador. 

- Partir da etapa madurativa do alumnado, do seu nivel competencial inicial, e dos seus 

coñecementos previos mendiante test iniciais. 
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- Ter en conta a atención á diversidade, o respecto polos distintos ritmos e estilos de 

aprendizaxe, flexibilizando o método didáctico e empregando diversos materiais e recursos 

didácticos. 

- Partir de obxectivos claros e contextualizados e secuenciar a ensinanza de modo que se parta 

de aprendizaxes máis simples para avanzar gradualmente cara outros máis complexos. 

- Crear un clima de seguridade, confianza, motivación e tamén esixente, onde se potencie a 

responsabilidade, o esforzo e o interese por parte do alumnado. 

- Posibilitar ao alumnado a adquisición e o desenvolvemento das competencias clave, dende as 

diferentes actividades (aprendizaxe competencial), facendo especial fincapé en CAA, CSC e 

CSIEE. 

- Transmitir a concepción da ciencia como entidade en permanente construción e revisión. 

- Compartir as estratexias metodolóxicas e didácticas co resto do equipo docente, coa fin de 

melloralas e de coordinalas. 

9.2 Actividades de ensino-aprendizaxe. 

As actividades propostas están conectadas cos obxectivos, contidos e estándares de aprendizaxe 

e fomentan o desenvolvemento de máis dunha competencia, e da educación en valores. Están 

graduadas en dificultade e contextualizadas á realidade da aula. Orixinais, interactivas, 

motivadoras e variadas para atender á diversidade. Están programadas para realizarse en 

conexión temporal cos contidos traballados en cada unha das sesións das unidades, e seguindo 

esta secuencia formativa: 

- FASE INICIAL: ao principio de cada unidade didáctica, e a modo de introdución e diagnóstico 

(avaliación inicial). Faranse chuvias de ideas ou debates dirixidos, porque permiten pescudar as 

ideas iniciais que cada alumno/a ten en relación aos contidos que se abordarán. Ademais, 

motivan e fan interaccionar ao alumnado favorecendo a súa capacidade crítica, comunicativa e 

asertiva, e supoñen unha ferramenta coa que fomentar a creatividade respecto ás ideas que 

xorden dunha cuestión relacionada cos contidos que se van traballar. 

- FASE DE DESENVOLVEMENTO, ao longo da unidade: 

- Exposición dos contidos por parte do docente, porque lle permite ao alumnado ter unha base 

sobre a que construír o seu coñecemento, e comprobar que as súas ideas previas poden estar 

erradas ou ser insuficientes. 

- Actividades de afianzamento e de aplicación dos contidos abordados para que o alumnado os 

poida xeneralizar ou atribuír a novas situacións comprobando a súa eficacia. Con tal fin, as 

actividades propostas son: completar esquemas mudos ou táboas, resolver cuestionarios sobre 

vídeos proxectados na aula, analizar datos e gráficas, realización de pequenos proxectos de 

investigación, exposición de traballos, ou ler textos, artigos ou libros. Ademais, empregaranse 

actividades de definición de conceptos coa fin de solucionar un dos maiores problemas para o 

alumnado na actualidade: as grandes carencias e dificultades nas habilidades lingüísticas e na 
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interrelación da terminoloxía aprendida para explicar conceptos (fomentando a CL e a CCL). 

Tamén propóñense demostracións prácticas para a aplicación do método científico.  

Para o desenvolvemento de calquera das actividades desta fase de desenvolvemento, 

propóñense actividades para unha aprendizaxe competencial. 

- As actividades de aprendizaxe cooperativo (AC): fomentan a resolución conxunta das tarefas e 

promoven coñecer as diferentes estratexias empregadas polos compañeiros, para que as poidan 

aplicar a situacións similares (fomento do “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” e 

“aprender a aprender”). A diferenza das colaborativas, seguen unha estrutura pechada: o 

docente marca os tempos, deseña os grupos de traballo e indica o tipo de estrutura a seguir 

(nesta programación, lectura compartida, ...). 

O docente motivará e guiará para que os estudantes atopen a mellor solución ao problema, ou 

resposta á pregunta. Esta metodoloxía pretende axudar ao alumnado a organizar o seu 

pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa 

investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa 

aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais (aprendizaxe 

competencial), como propón a Orde ECD/65/2015. 

- Actividades complementarias definiranse en función da evolución da situación sanitaria. 

- FASE FINAL: como peche de cada unidade, e coa fin de consolidar, repasar e relacionar os 

contidos abordados, cos restantes da materia, e cos demais temas desta e doutras disciplinas, 

así como para comparar os coñecementos de partida cos adquiridos. Polo xeral, serán sempre 

actividades finais do libro de texto ou actividades tipo test. 

Coa fin de que o alumnado sexa partícipe dos seus avances, propóñense actividades de auto e 

coavaliación para facer tras as diferentes actividades.  

Ademais, celebrarase o Días Mundiais e Internacionais de especial interese. 

9.3 Organización de espazos e recursos materiais. 

Empregarase a aula como lugar ordinario e o pavillón ou o patio, no seu caso, para actividades 

concretas. 

Os recursos son pezas chave que instrumentalizan o proceso educativo. A diversidade de 

alumnos/as obriga á diversidade de materiais didácticos. Así, propóñense:  

- Materiais impresos 

- EDIXGAL e AULA VIRTUAL. 

- Esquemas mudos, táboas e gráficas para aplicar os contidos traballados. 

- Pizarra, ordenador e proxector para as explicacións e exposicións. 

- Modelos clásticos para observar os órganos, sistemas e aparellos do ser humano. 

- Vídeos como complemento didáctico. 
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Outros recursos telemáticos para facilitar o ensino a distancia. 

9.5 Recursos humanos: 

Profesorado do Departamento: 

- Emma Sandá Gómez: 3º ESO  

- Francisco Domínguez: 1º ESO e 4º ESO 

9.6 Mecanismos para atender á diversidade. 

Terase en conta o establecido na normativa vixente de aplicación. A Orde ECD/65/2015 indica 

que a acción docente “debe ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos 

ritmos e estilos de aprendizaxe para promover unha aprendizaxe competencial”. O Decreto 

229/2011, que regula o Plan de Atención á Diversidade de Galicia, concibe a atención educativa 

á diversidade como o “conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a 

resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado”, e 

establece que “ningunha circunstancia persoal ou social pode ser motivo de discriminación á 

hora de organizar a atención educativa do alumnado, polo que os centros deberán ofrecer unha 

resposta que compense as diferenzas individuais de todas as alumnas e alumnos”. Así, desde 

esta programación didáctica proponse unha metodoloxía anticipatoria para favorecer a 

aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade.  

De xeito xeral, seguirase a seguinte metodoloxía: 

Axuda individualizada por parte do docente. 

Axuste do grao de complexidade das actividades. 

Utilizar metodoloxías diversas. 

Duración  e amenidade das actividades. 

Emprego de materiais didácticos e variados. 

Actividades de reforzo para consolidar os contidos de maior significatividade e funcionalidade 

da unidade. 

Actividades de reforzo e de ampliación. 

Seguiranse as indicacións da orientadora, transmitidas ao profesorado a través dos titores ou 

titoras; así como, os protocolos publicados pola Xunta. 

Se ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe fora detectado algún/algunha alumno/a con 

necesidades específicas de apoio educativo, comunicaríase á titora ou titor para o seu traslado 

ao departamento de orientación e adoptaríanse as medidas determinadas. 
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9.7. Actuacións metodolóxicas específicas en relación ao contexto da COVID-19: 

No uso do laboratorio e da aula de informática extremáranse os protocolos de limpeza por 

tratarse de aulas de uso máis compartido. 

O material que sexa compartido, deberá ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 

terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos 

elementos comúns de uso privativo. 

Sempre que se poda, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios 

informáticos co fin de diminuír os contactos co material. Ademais, a maioría das prácticas serán 

demostrativas. 

No caso de establecerse de novo unha situación de confinamento, ou unha situación que 

implique un sistema de ensino non presencial, ou semipresencial utilizaranse as canles 

pertinentes para poder continuar coa docencia establecida no sistema presencial. Polo tanto é 

preciso coñecer o alumnado que non ten conexión a internet e buscar unha solución o antes 

posible. 

Os alumnos estarán matriculados na aula virtual e en Edixgal. 

No seu caso, podería empregarse un sistema de vídeo-conferencias (Cisco Webex ou outras 

opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a Consellería). 

10. AVALIACIÓN 

A avaliación é un valioso proceso de seguimento e valoración dos resultados obtidos e da 

mellora dos procesos empregados con tal fin. Debe considerar o resto dos elementos do 

currículo, cos que está estreitamente relacionada. 

10.1 Avaliación do alumnado 

A LOE-LOMCE establece que o proceso de avaliación da aprendizaxe do alumnado debe ser 

continuo, formativo e integrador, valorando a totalidade da acción educativa. Así: 

Ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe levarase a cabo unha avaliación continua. 

Cada unidade didáctica incluirá unha avaliación inicial ao comezo e a modo de diagnóstico e 

introdución, unha avaliación procesual ao longo dela para identificar os avances ou dificultades 

en cada caso, e unha avaliación final para establecer os resultados dentro da propia unidade, e 

tamén ao finalizar a avaliación ou o curso, coa fin de coñecer o grado de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe e fomento das competencias clave.  

A avaliación será individualizada e integradora. Ademais, o alumnado será consciente dos seus 

avances grazas ás actividades de auto e coavaliación. Por último, a acción será obxectiva, 

tomando como referencia os criterios de avaliación e os os estándares de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións do curso, desenvolverase unha avaliación inicial do alumnado, para 

determinar o nivel competencial e ideas previas, mediante diferentes procedementos. Os seus 

resultados poñeranse en común na avaliación inicial, na que o profesorado intercambiará 

valoracións ao respecto. 
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Ao longo do curso haberá tres avaliacións, coincidindo cos trimestres. 

Os CRITERIOS DE AVALIACIÓN e os ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, como concreción dos 

anteriores, son os referentes para avaliar a aprendizaxe do alumnado.  

10.1.1. Procedementos, instrumentos e criterios de cualificación: 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

PE PE 80% 

TRABALLOS e 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

Rúbricas, escalas de 
estimación e listas de 
control  

20% 

 

Tentarán realizarse un mínimo de 1 PE por avaliación.  

Considéranse como “traballos” o traballo diario de aula/casa como tal (actividades, boletíns,...), 

as producións escritas (entrega de artigos, traballos) e orais (exposicións), así como os proxectos 

de investigación. 

A observación directa será o procedemento que se levará a cabo diariamente para avaliar o 

interese pola materia e o esforzo (intervencións positivas, realización das actividades propostas, 

formulación de cuestións significativas, interese en tomar anotacións, participación nas clases 

telemáticas, coidado do material e respecto polas normas básicas de convivencia,...). 

A entrega de traballos será obrigatoria e farase antes da data límite establecida, senón estes 

non serán recollidos e cualificaranse como 0. 

Nas probas escritas especificarase, ben no propio exame, ou ben ao inicio das mesmas por parte 

do docente, a cualificación máxima de cada pregunta. 

En cada avaliación farase a media entre as probas escritas. 

Redondéase á nota máis baixa se a décima é menor que 5 e redondéase á nota máis alta se a 

décima é 5 o superior. 

A nota dos alumnos/as non presentados a algunha das probas sen causa xustificada será de 0 

puntos. 

En caso de que se detecte que un alumno/a copie nun exame a súa cualificación será de 0 

puntos. 

A nota final do curso será a media aritmética das notas das avaliacións. 

A cualificación final positiva na avaliación ordinaria é un 5 ou superior. 

Haberá unha avaliación final extraordinaria, consistente nunha proba escrita e, de ser o caso e 

a criterio do docente, entrega de traballos. A cualificación final positiva é un 5 ou superior. 
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10.1.2 Mecanismos de recuperación 

A primeira e a segunda avaliacións terán as súas correspondentes recuperacións para os/as 

alumnos/as que non acadaran a cualificación de aprobado e que consistirá nunha proba escrita, 

e, de ser o caso e a criterio do docente, entrega de traballos.  

10.1.3 Recuperación de pendentes 

Facilitaráselles ao alumnado actividades de reforzo de forma periódica, cunha data límite de 

entrega ao docente.  

Cada boletín será cualificado do 1 ao 10. Non se aceptarán boletíns entregados fóra de data ou 

que non presenten un grao de realización aceptable.  

Coa superación dos traballos cunha media de 5 ou máis puntos darase por superada a materia. 

10.1.4 Avaliación específica non contexto da COVID: 

No caso de establecerse de novo unha situación de confinamento, ou unha situación que 

implique un sistema de ensino non presencial ou semipresencial, utilizaranse as canles 

pertinentes para poder garantir a igualdade que se establece no sistema presencial. 

Empregaranse medios virtuais, como EDIXGAL, AULA VIRTUAL e a posibilidade, no seu caso, do 

emprego de videoconferencia, nas porcentaxes horarias establecidas nas instrucións da 

Consellería. Polo tanto, é preciso coñecer o alumnado que non ten conexión a internet, así como 

os distintos medios que precisa este tipo de sistema. Formúlase a posibilidade da realización de 

probas telemáticas. 

 



17 
 

10.2. Outras avaliacións: 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 
 

Indicadores de logro da práctica docente  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Intercálanse as explicacións con actividades demostrativas e activas por parte 
do alumnado.         

2. Realizáronse explicacións individualizadas e as actividades atenderon á 
diversidade.         

3. As probas de avaliación atenderon á diversidade.         

4. A metodoloxía foi variada.         

5. O uso dos espazos e recursos foi adecuado.         

6. Realizáronse as lecturas contempladas.         

7. Promoveuse o uso das TIC.          

8. Traballáronse os elementos transversais.     

9. Fomentouse o diálogo co alumnado.         

10. Empregáronse as medidas adecuadas para atender á rapaza con hipoacusia.         

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación dos contidos ao nivel do alumnado.         

2. Adecuada motivación do alumnado.         

3. Participación activa de todo o alumnado.         

4. Realizouse unha aprendizaxe cooperativa.     

5. A metodoloxía empregada foi variada e adaptada á diversidade do alumnado.         

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado 
NEAE.         

7. Os procedementos e instrumentos de avaliación foron os adecuados.         
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11. Facilitáronse actividades de reforzo e ampliación.         

12. Promoveuse a aprendizaxe cooperativa.         

13. Realizáronse actividades de laboratorio en todas as unidades.     

14. Foron axeitas as actividades complementarias.     

 

Indicadores de logro da programación 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Realizouse unha proba de avaliación inicial adecuada.     

3. Adecuación do deseño e secuenciación das unidades didácticas.         

4. Adecuación do deseño e secuenciación dos proxectos de 
investigación.         

5. Os proxectos foron motivadores para o alumnado.     

6. Cumplíuse coa secuenciación e temporalización prevista.         

7. O grao mínimo de consecunción dos estándares foi o adecuado.         

8. Empregáronse os axeitados procedementos e instrumentos de 
avaliación.         

9. Os recursos foron os axeitados.         

10. Foron adecuados os criterios establecidos para a avaliación e a 
recuperación.     

11. Indicáronse nas probas escritas os estándares de aprendizaxe e o seu 
valor.         

12. Adecuación das medidas previstas para atender á diversidade e, en 
particular, ao alumnado con NEAE.         

13. Os mecanismos de información ás familias foron os axeitado.         

14. Contribución desde a materia aos plans e proxectos de centro 
adecuada, fomentouse a lectura e o uso das TIC, así como o traballo da 
transversalidade.         

15. Estívose en comunicación cos docentes que traballan co mesmo 
grupo.         

 

Observacións (variacións dos contidos e outras incidencias): 
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Medidas a adoptar: 

Datas revisión (cada mes): 

 

 

 

11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS E VALORES 

O Artigo 4 do Decreto 86/2015 establece que “a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen 

prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa”. Por outra beira, 

o Preámbulo XIV da LOMCE indica que “un dos principios nos que se inspira o Sistema Educativo 

Español é a transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a libertade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto 

e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación”. 

Os elementos transversais e os valores son os que seguen: 

- Comprensión lectora (CL). Lecturas de textos, procura e lectura de artigos de actualidade 

Realización de fichas. 

- Expresión oral e escrita (EOE). Elaboración de apuntes e resumes. Realización de fichas. 

Debates sobre noticias de actualidade. Realización e exposición de traballos. 

- Comunicación audiovisual (CA). Interpretación de imaxes, táboas e gráficos. Visionado de 

vídeos explicativos. Uso de programas tipo Powerpoint. 

- Tecnoloxía da información e da comunicación (TIC). Procura de información en internet e 

outros medios dixitais. Elaboración de traballos expositivos usando como programas 

informáticos. 

- Emprendemento (EMP). Deseño e seguimento dun pequeno experimento científico. 

- Adquisición de hábitos saudables e de respecto polo medio ambiente. Realización de 

producións sobre concienciación medioambiental. 

- Prevención da violencia de xénero, da violencia contra persoas con discapacidade e da violencia 

terrorista (PV). Á hora de desenvolver as actividades de aprendizaxe. 

- Prevención e resolución pacífica de conflitos (PC). Á hora de desenvolver as actividades de 

aprendizaxe cooperativo. 

- Educación e seguridade viaria (EV). Toma de conciencia sobre as lesións derivadas dos 

accidentes de tráfico. 
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- Educación cívica (EC). Debates, exposicións de traballos e desenvolvemento diario das 

actividades académicas, que permiten desenvolver normas e respecto polos compañeiros/as. 

Nocións de respecto, hábitos saudables e legalidade en temas que afectan ao propio alumno, 

aos demais e ao medio ambiente. 

- Valores persoais (VP): liberdade, paz, xustiza, igualdade, pluralismo político, paz, democracia, 

pluralidade, respecto polos dereitos humanos, e respecto ao Estado de dereito. O respecto aos 

compañeiros de traballo en grupo e aos demais equipos. Desenvolver hábitos de hixiene, 

saudables e de respecto medioambiental. 

Os elementos transversais e os valores sociais e de tipo individual impregnarán a práctica 

docente, coidando en todo momento o currículo oculto, para evitar actitudes sexistas, racistas, 

violentas ou non ecolóxicas no centro. Os elementos transversais para cada materia están 

concretados na programación específica de cada unha delas. 

12. PROXECTO LECTOR 

A LOE-LOMCE fai referencia ao fomento da lectura (Artigo 2, punto 2) e da comprensión lectora 

(Artigo 23, punto h), dedicando un tempo á mesma na práctica docente de todas as materias da 

ESO (Artigo 26, punto 2). A Orde ECD/65/2015 resalta o fomento da competencia lingüística, e 

o Artigo 4 do Decreto 86/2015 cita a comprensión lectora coma un dos elementos transversais. 

Así, as actividades plantexadas en referencia ao Proxecto Lector do centro son de tres tipos: 

- Diarias: apuntamentos e textos das actividades. 

- Artigos xornalísticos, científicos, publicitarios, informativos e webs. 

- Nos proxectos de investigación o alumnado investiga sobre un tema ou problema concreto, e 

se familiariza cos mecanismos de procura de información. 

Recoméndase, ademais, os seguintes libros: 

1º ESO 

O verán dos animais. Christamaría Fiedler. Alfaguara. 

O vento nos salgueiros. Kenneth Grahame. Alianza Editorial, Biblioteca juvenil. 

3º ESO 

A miña familia e outros animais.. Gerald Durrell. Alianza Editorial. 

4º ESO 

Bechos e demais parentes. Gerald Durrell. Alianza Editorial. 
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13. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 

Atende ao tipo de alumnado, á formación do profesorado e ás infraestruturas dispoñibles. 

Desde esta programación foméntanse mediante o emprego de TICs, tanto na aula (recursos 

dixitais) como a través do emprego da Aula virtual e Edixgal. 

14. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DA ESO: 

A  materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO contribúe a que o alumnado adquira 

coñecementos e destrezas científicas. Tomando  como  punto  de partida  os  contidos das 

Ciencias  da Natureza  adquiridos na  etapa  previa  de Educación  Primaria,  preténdese que os 

estudantes interpreten e comprendan o mundo no que viven e a súa contorna próxima, 

fomentando o interese polo coñecemento e respecto polo medio ambiente. 

 
PERFIL COMPETENCIAL: 

CCL BXB1.1.1 - Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

BXB1.2.2 - Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB1.2.3 - Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión 

propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

BXB5.2.1 - Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB5.5.2 - Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os 

instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de 

laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas 

observacións e interpreta os seus resultados. 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as 

súas características xerais. 

BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o 

desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros planetas. 
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BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a 

posición dos astros, e deduce a súa importancia para a vida. 

BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as 

fases lunares e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da 

Terra, a Lúa e o Sol. 

BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis frecuentes nas 

zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución en capas en función da súa 

densidade. 

BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, 

e os materiais que os compoñen, e relaciona esas características coa súa situación. 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 

diferencialos. 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais 

en relación coa súa orixe. 

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que 

sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos. 

BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas 

consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de 

agregación. 

BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da 

vida na Terra. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación 

dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo 

taxonómico. 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico. 

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 

BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que 

pertencen. 
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BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de 

plantas. 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas 

ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción ou endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación o medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun 

ecosistema. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas investigacións. 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, 

os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a 

súa presentación e defensa na aula. 

CD BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a 

partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando 

diversos soportes. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas investigacións. 

BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

CAA BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a 

partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión 

propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de 

laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas 

observacións e interpreta os seus resultados. 
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BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 

diferencialos. 

BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de 

identificación. 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación o medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, 

os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a 

súa presentación e defensa na aula. 

CSC BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os 

instrumentos e o material empregado. 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos 

recursos minerais. 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e 

propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa acción 

protectora da atmosfera. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga 

doce, e enumera medidas concretas que colaboren nesa xestión. 

BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas, 

en relación coas actividades humanas. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

CSIEE BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de 

laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas 

observacións e interpreta os seus resultados. 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e 

propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga 

doce, e enumera medidas concretas que colaboren nesa xestión. 
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BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, 

os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a 

súa 

presentación e defensa na aula. 

CCEC BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das 

rochas no ámbito da vida cotiá. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación 

dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo 

taxonómico. 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas 

ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción ou endémicas. 

BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS: 

 

1ª Aval Unidades didácticas TÍTULO UNIDADE 

DIDÁCTICA 
REPASO E REFORZO DE APRENDIZAXES ANTERIORES (4 SESIÓNS) 

UD Bloque Contido Sesións 

1 B2.1 Principais modelos sobre a orixe do Universo. O UNIVERSO É O 

NOSO PLANETA 
8 

B2.2 Compoñentes do Universo. 

B2.3 
 

Características do Sistema Solar e dos seus compoñentes. 

B2.4 
 

Concepcións sobre o Sistema Solar ao longo da historia. 

B2.5 Os planetas no Sistema Solar. 

B2.6 O planeta Terra: características 

B2.7 Os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e as súas 

consecuencias. 

2 B2.8 A xeosfera: estrutura e composición da codia, o manto e o 

núcleo. 
A XEOSFERA. 

MINERAIS E ROCHAS 
8 

B2.9 Minerais e rochas: propiedades, características e utilidades. 
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B2.10 Xestión sustentable dos recursos minerais. Recursos 

minerais en Galicia. 

3 B2.11 A atmosfera: composición e estrutura. O aire e os seus 

compoñentes. 
Efecto invernadoiro. Importancia da atmosfera para os seres 

vivos. 

A ATMOSFERA 8 

B2.12 Contaminación atmosférica: repercusións e posibles 

solucións. 

4 B2.13 A hidrosfera. Propiedades da auga. Importancia da auga para 

os seres vivos. 
A HIDROSFERA 8 

B2.14 A auga na Terra. Auga doce e salgada. 

B2.15 Ciclo da auga. 

B2.16 A auga como recurso. 

B2.17 Xestión sustentable da auga. 

B2.18 Contaminación das augas doces e salgadas. 

1,2,3

,4 
B1 BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. 

METODOLOXÍA CIENTÍFICA. 
  

1,2,3

,4 
B5 BLOQUE 5: PROXECTO DE INVESTIGACIÓN   

 

 

2ª Aval Unidades didácticas TÍTULO UNIDADE 

DIDÁCTICA 
REPASO E REFORZO DE APRENDIZAXES ANTERIORES (4 SESIÓNS) 

UD Bloque Contido Sesións 

5 B2.19. A biosfera. Características que fixeron da Terra un planeta 

habitable. 
A BIOSFERA 8 

B3.1 Concepto de biodiversidade. Importancia da biodiversidade. 

B3.2 

 

 

B3.3 

Sistemas de clasificación dos seres vivos. Concepto de 

especie. 
Nomenclatura binomial. 

Reinos dos seres vivos: Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas e Metazoos.  

6 B3.5 Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. 

Características anatómicas e fisiolóxicas. 
O REINO ANIMAL. OS 

ANIMAIS 

VERTEBRADOS 

8 

B3.7 Clasificación de animais e plantas a partir de claves 

dicotómicas e outros medios. 

7 B3.4 Invertebrados: poríferos, celentéreos, anélidos, moluscos, 

equinodermos e artrópodos. Características anatómicas e 

fisiolóxicas. 

OS ANIMAIS 

INVERTEBRADOS 
8 
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 8 B3.6 Plantas: brións, fieitos, ximnospermas e anxiospermas. 

Características 
principais, nutrición, relación e reprodución. 

O REINO DAS 

PLANTAS 

 8 

B3.7 Clasificación de animais e plantas a partir de claves 

dicotómicas e outros 
medios. 

5,6,7

,8 
B1 BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. 

METODOLOXÍA CIENTÍFICA. 
  

5,6,7

,8 
B5 BLOQUE 5: PROXECTO DE INVESTIGACIÓN   

 

 

3ª Aval  Unidades didácticas TÍTULO DA UNIDADE 

DIDÁCTICA 
REPASO E REFORZO DE APRENDIZAXES ANTERIORES (4 

SESIÓNS) 

UD Bloque Contido Sesións 

 

9 B3.3 Reinos dos seres vivos: Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas e Metazoos. 
 

OS REINOS FUNGOS, 

PROTISTAS E 

MONERAS 

8 

10 B3.8 Identificación de plantas e animais propios dalgúns 

ecosistemas, especiesen extinción e especies endémicas. 

Adaptacións dos animais e as plantas 
ao medio. Biodiversidade en Galicia. 

A ECOSFERA 8 

B4.1 Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. 

B4.2 Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. 

B4.3 Ecosistemas acuáticos 

B4.4 Ecosistemas terrestres. 

11 B4.5 Factores desencadeantes de desequilibrios nos ecosistemas. A DINÁMICA DOS 

ECOSISTEMAS 
8 

B4.6 Estratexias para restablecer o equilibrio nos ecosistemas. 

B4.7 Accións que favorecen a conservación ambiental. 

9,10,

11 

B1 BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. 
METODOLOXÍA CIENTÍFICA. 

  

9,10,

11 

B5 BLOQUE 5: PROXECTO DE INVESTIGACIÓN   
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O grao mínimo de consecución de cada EA será dun cincuenta por cento. 

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

 B1.1. O vocabulario científico na 
expresión oral e escrita. 

 B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun 
contexto preciso e adecuado ao 
seu nivel. 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis 
frecuentes do vocabulario científico, 
e exprésase de xeito correcto tanto 
oralmente como por escrito. 

 CCL 

 CMCCT 

 B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

 B1.3. Experimentación en 
bioloxía e xeoloxía: obtención, 
selección e interpretación de 
información de carácter 
científico a partir da selección e 
a recollida de mostras do medio 
natural ou doutras fontes. 

 B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de 
carácter científico, e utilizala 
para formar unha opinión 
propia, expresarse con 
precisión e argumentar sobre 
problemas relacionados co 
medio natural e a saúde. 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

 CD 

 CAA 

 BXB1.2.2. Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso, 
utilizando diversos soportes. 

 CD 

 CCL 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de 
carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

 CAA 

 CCL 

 B1.4. Planificación e realización 
do traballo experimental, e 
interpretación dos seus 
resultados. 

 B1.5. Normas de seguridade no 
laboratorio, e coidado dos 
instrumentos e do material. 

 B1.3. Realizar un traballo 
experimental coa axuda dun 
guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, 
describir a súa execución e 
interpretar os seus resultados. 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as 
normas de seguridade no 
laboratorio, e coida os instrumentos 
e o material empregado. 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.3.2. Desenvolve con 
autonomía a planificación do 
traballo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material 
básico de laboratorio, argumenta o 
proceso experimental seguido, 
describe as súas observacións e 
interpreta os seus resultados. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CAA 

Bloque 2. A Terra no universo  

 B2.1. Principais modelos sobre 
a orixe do Universo.  

 B2.1. Recoñecer as ideas 
principais sobre a orixe do 
Universo, e a formación e a 
evolución das galaxias. 

 BXB2.1.1. Identifica as ideas 
principais sobre a orixe do universo. 

 CMCCT 

 B2.2. Compoñentes do 
Universo. 

 B2.3. Características do 
Sistema Solar e dos seus 
compoñentes.  

 B2.2. Expor a organización do 
Universo e do Sistema Solar, 
así como algunhas das 
concepcións que sobre este 
sistema planetario se tiveron ao 

 BXB2.2.1. Recoñece os 
compoñentes do Universo e do 
Sistema Solar, e describe as súas 
características xerais. 

 CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 B2.4. Concepcións sobre o 
Sistema Solar ao longo da 
historia. 

longo da historia. 

 B2.5. Os planetas no Sistema 
Solar. 

 B2.3. Relacionar 
comparativamente a posición 
dun planeta no sistema solar 
coas súas características. 

 BXB2.3.1. Precisa as 
características que se dan no 
planeta Terra que permiten o 
desenvolvemento da vida nel, e que 
non se dan nos outros planetas. 

 CMCCT 

 B2.6. O planeta Terra: 
características. 

 B2.4. Localizar a posición da 
Terra no Sistema Solar. 

 BXB2.4.1. Identifica a posición da 
Terra no Sistema Solar. 

 CMCCT 

 B2.7. Os movementos da Terra, 
da Lúa e do Sol, e as súas 
consecuencias. 

 B2.5. Establecer os 
movementos da Terra, da Lúa e 
do Sol, e relacionalos coa 
existencia do día e a noite, as 
estacións, as mareas e as 
eclipses. 

 BXB2.5.1. Categoriza os 
fenómenos principais relacionados 
co movemento e a posición dos 
astros, e deduce a súa importancia 
para a vida. 

 CMCCT 

 BXB2.5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos e esquemas fenómenos 
como as fases lunares e as 
eclipses, e establece a súa relación 
coa posición relativa da Terra, a Lúa 
e o Sol. 

 CMCCT 

 B2.8. A xeosfera: estrutura e 
composición da codia, o manto 
e o núcleo. 

 B2.6. Identificar os materiais 
terrestres segundo a súa 
abundancia e a distribución nas 
grandes capas da Terra. 

 BXB2.6.1. Describe as 
características xerais dos materiais 
máis frecuentes nas zonas externas 
do planeta e xustifica a súa 
distribución en capas en función da 
súa densidade. 

 CMCCT 

 BXB2.6.2. Describe as 
características xerais da codia, o 
manto e o núcleo terrestre, e os 
materiais que os compoñen, e 
relaciona esas características coa 
súa situación. 

 CMCCT 

 B2.9. Minerais e rochas: 
propiedades, características e 
utilidades. 

 B2.10. Xestión sustentable dos 
recursos minerais. Recursos 
minerais en Galicia. 

 B2.7. Recoñecer as 
propiedades e as 
características dos minerais e 
das rochas, distinguir as súas 
aplicacións máis frecuentes e 
salientar a súa importancia 
económica e a xestión 
sustentable. 

 BXB2.7.1. Identifica minerais e 
rochas utilizando criterios que 
permitan diferencialos. 

 CMCCT 

 CAA 

 BXB2.7.2. Describe algunhas das 
aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da 
vida cotiá. 

 CCEC 

 BXB2.7.3. Recoñece a importancia 
do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

 CSC 

 B2.11. A atmosfera: 
composición e estrutura. O aire 
e os seus compoñentes. Efecto 
invernadoiro. Importancia da 
atmosfera para os seres vivos. 

 B2.8. Analizar as características 
e a composición da atmosfera, e 
as propiedades do aire.  

 BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a 
composición da atmosfera. 

 CMCCT 

 BXB2.8.2. Recoñece a composición 
do aire e identifica os 
contaminantes principais en 
relación coa súa orixe. 

 CMCCT 

 BXB2.8.3. Identifica e xustifica con  CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos. 

 B2.12. Contaminación 
atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

 B2.9. Investigar e recoller 
información sobre os problemas 
de contaminación ambiental 
actuais e as súas repercusións, 
e desenvolver actitudes que 
contribúan á súa solución. 

 BXB2.9.1. Relaciona a 
contaminación ambiental coa 
deterioración ambiental, e propón 
accións e hábitos que contribúan á 
súa solución. 

 CSC 

 CSIEE 

 B2.12. Contaminación 
atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

 B2.10. Recoñecer a importancia 
do papel protector da atmosfera 
para os seres vivos e considerar 
as repercusións da actividade 
humana nela. 

 BXB2.10.1. Relaciona situacións en 
que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera. 

 CSC 

 B2.13. A hidrosfera. 
Propiedades da auga. 
Importancia da auga para os 
seres vivos.  

 B2.11. Describir as propiedades 
da auga e a súa importancia 
para a existencia da vida. 

 BXB2.11.1. Recoñece as 
propiedades anómalas da auga en 
relación coas súas consecuencias 
para o mantemento da vida na 
Terra. 

 CMCCT 

 B2.14. A auga na Terra. Auga 
doce e salgada.  

 B2.15. Ciclo da auga.  

 B2.16. A auga como recurso. 

 B2.12. Interpretar a distribución 
da auga na Terra, así como o 
ciclo da auga e o uso que fai 
dela o ser humano. 

 BXB2.12.1. Describe o ciclo da 
auga en relación cos seus cambios 
de estado de agregación. 

 CMCCT 

 B2.17. Xestión sustentable da 
auga. 

 B2.13. Valorar e identificar a 
necesidade dunha xestión 
sustentable da auga e de 
actuacións persoais e colectivas 
que potencien a redución do 
consumo e a súa reutilización. 

 BXB2.13.1. Comprende e identifica 
o significado da xestión sustentable 
da auga doce, e enumera medidas 
concretas que colaboren nesa 
xestión. 

 CSC 

 CSIEE 

 B2.18. Contaminación das 
augas doces e salgadas. 

 B2.14. Xustificar e argumentar a 
importancia de preservar e non 
contaminar as augas doces e 
salgadas. 

 BXB2.14.1. Recoñece os 
problemas de contaminación de 
augas doces e salgadas, en 
relación coas actividades humanas 

 CSC 

 B2.19. A biosfera. 
Características que fixeron da 
Terra un planeta habitable. 

 B2.15. Seleccionar as 
características que fan da Terra 
un planeta especial para o 
desenvolvemento da vida. 

 BXB2.15.1. Describe as 
características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

 CMCCT 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra  

 B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 

 B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura 
binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 B3.1. Recoñecer a importancia 
da biodiversidade e as 
características morfolóxicas 
principais dos grupos 
taxonómicos. 

 BXB3.1.1. Estima a importancia da 
biodiversidade e aplica criterios de 
clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as 
plantas máis comúns co seu grupo 
taxonómico. 

 CCEC 

 CMCCT 

 B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 

 B3.2. Categorizar os criterios 
que serven para clasificar os 
seres vivos e identificar os 

 BXB3.2.1. Identifica e recoñece 
exemplares característicos de cada 
un destes grupos, e salienta a súa 

 CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

 B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura 
binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

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

importancia biolóxica. 

 B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 

 B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura 
binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 B3.3. Describir as 
características xerais dos 
grandes grupos taxonómicos e 
explicar a súa importancia no 
conxunto dos seres vivos. 

 BXB3.3.1. Discrimina as 
características xerais e singulares 
de cada grupo taxonómico. 

 CMCCT 

 B3.4. Invertebrados: poríferos, 
celentéreos, anélidos, 
moluscos, equinodermos e 
artrópodos. Características 
anatómicas e fisiolóxicas. 

 B3.5. Vertebrados: peixes, 
anfibios, réptiles, aves e 
mamíferos. Características 
anatómicas e fisiolóxicas. 

 B3.4. Caracterizar os principais 
grupos de invertebrados e 
vertebrados. 

 BXB3.4.1. Asocia invertebrados 
comúns co grupo taxonómico ao 
que pertencen. 

 CMCCT 

 BXB3.4.2. Recoñece exemplares 
de vertebrados e asígnaos á clase 
á que pertencen. 

 CMCCT 

 B3.6. Plantas: brións, fieitos, 
ximnospermas e anxiospermas. 
Características principais, 
nutrición, relación e 
reprodución. 

 B3.5. Coñecer e definir as 
funcións vitais das plantas e a 
súa importancia para a vida, e 
caracterizar os principais 
grupos de plantas. 

 BXB3.5.1. Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa e relaciónao coa 
súa importancia para o conxunto de 
todos os seres vivos.  

 CMCCT 

 BXB3.5.2. Describe as 
características xerais e singulares 
dos principais grupos de plantas. 

 CMCCT 

 B3.7. Clasificación de animais e 
plantas a partir de claves 
dicotómicas e outros medios. 

 B3.6. Utilizar claves dicotómicas 
ou outros medios para a 
identificación e a clasificación 
de animais e plantas. 

 BXB3.6.1. Clasifica e identifica 
animais e plantas a partir de claves 
de identificación. 

 CAA 

 B3.8. Identificación de plantas e 
animais propios dalgúns 
ecosistemas, especies en 
extinción e especies 
endémicas. Adaptacións dos 
animais e as plantas ao medio. 
Biodiversidade en Galicia. 

 B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás 
plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas, con 
especial atención aos 
ecosistemas galegos. 

 BXB3.7.1. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese 
especial por seren especies en 
perigo de extinción ou endémicas. 

 CMCCT 

 BXB3.7.2. Relaciona coa súa 
adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos 
animais e nas plantas máis comúns. 

 CAA 

 CMCCT 

 BXB3.7.3. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

 CCEC 

Bloque 4. Os ecosistemas  

 B4.1. Ecosistema: identificación  B4.1. Diferenciar os  BXB4.1.1. Identifica os  CMCCT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

dos seus compoñentes.  

 B4.2. Factores abióticos e 
bióticos nos ecosistemas. 

 B4.3. Ecosistemas acuáticos. 

 B4.4. Ecosistemas terrestres. 

compoñentes dun ecosistema. compoñentes dun ecosistema. 

 B4.5. Factores desencadeantes 
de desequilibrios nos 
ecosistemas. 

 B4.6. Estratexias para 
restablecer o equilibrio nos 
ecosistemas. 

 B4.2. Identificar nun ecosistema 
os factores desencadeantes de 
desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o 
seu equilibrio. 

 BXB4.2.1. Recoñece e enumera os 
factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

 CMCCT 

 B4.7. Accións que favorecen a 
conservación ambiental. 

 B4.3. Recoñecer e difundir 
accións que favorezan a 
conservación ambiental. 

 BXB4.3.1. Selecciona accións que 
preveñen a destrución ambiental. 

 CSC 

 CSIEE 

Bloque 5. Proxecto de investigación  

 B5.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a 
súa comprobación e 
argumentación a partir da 
experimentación ou da 
observación. 

 B5.1. Planear, aplicar e integrar 
as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

 BXB5.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método 
científico. 

 CAA 

 CMCCT 

 B5.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a 
súa comprobación e 
argumentación a partir da 
experimentación ou da 
observación. 

 B5.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da 
observación, e a 
argumentación. 

 BXB5.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

 CAA 

 CCL 

 B5.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

 B5.3. Utilizar fontes de 
información variada, e 
discriminar e decidir sobre elas 
e sobre os métodos 
empregados para a súa 
obtención. 

 BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes 
de información, apoiándose nas 
TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas 
investigacións. 

 CMCCT 

 CD 

 B5.3. Proxecto de investigación 
en equipo: organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo 
individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

 B5.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo individual e 
en equipo. 

 BXB5.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e en 
grupo. 

 CSC 

 CSIEE 

 B5.3. Proxecto de investigación 
en equipo: organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo 
individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

 B5.5. Expor e defender en 
público o proxecto de 
investigación realizado. 

 BXB5.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, 
para a súa presentación e defensa 
na aula. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

 BXB5.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito. 

 CCL 

 CCEC 
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15. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º DA ESO 

PERFIL COMPETENCIAL 3º ESO BIO-XEO: 

CCL BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, 
tanto oralmente como por escrito. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar 
sobre problemas relacionados. 

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

CMCCT BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, 
tanto oralmente como por escrito. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o 
material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

BXB2.1.1. Diferenza a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferenza a importancia de cada función para o mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación 
entre elas. 

BXB3.1.2. Diferenza os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos do corpo humano e asóciaos á súa función. 

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doenzas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 
saudables. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso. 
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BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

BXB3.17.1. Diferenza as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados 
na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas función de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a 
estrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que 
se atopan. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, 
cos factores de risco e coa súa prevención. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 
función. 

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie 

claramente a integración neuroendócrina. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos en esquemas do aparello locomotor. 

BXB3.23.1. Diferenza os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e 
especifica a súa función. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de 
relevo e inflúen neles. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 

BXB4.2.2. Diferenza os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus 
efectos no relevo. 
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BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas 
superficiais, e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa 

sobreexplotación. 

BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a 

sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas resultantes características. 

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser 
relevante. 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

BXB4.10.1. Diferenza un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao 
de perigo. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior 
magnitude. 

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e 
abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 

BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

CD BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización 
de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o 
seu valor calórico. 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 

presentación das súas investigacións. 

BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os 
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ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 
defensa na aula. 

CAA BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización 
de diversas fontes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar 
sobre problemas relacionados. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferenza os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os 
principais trastornos da conduta alimentaria. 

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que producen. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores 
que condicionaron a súa modelaxe. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior 
magnitude. 

BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

CSC BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o 
material empregado. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións 
que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente. 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de 

promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis 
comúns. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo 

globalizado, e deseña propostas de actuación. 
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BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doenzas. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser 
humano. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas 
e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón 
medidas de prevención e control. 

BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 
sociedade. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os 
principais trastornos da conduta alimentaria. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, 
cos factores de risco e coa súa prevención. 

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que producen. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu 
contorno. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa 

sobreexplotación. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie 
terrestre. 

BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

CSIEE BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis 
comúns. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo 

globalizado, e deseña propostas de actuación. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas 
e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón 
medidas de prevención e control. 
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BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e 
defensa na aula. 

CCEC BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu 
contorno. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores 
que condicionaron a súa modelaxe. 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie 
terrestre. 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 
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SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºESO: 

Os bloques 1 e 6 traballaranse ao longo das distintas unidades. 

1ª AVALIACIÓN: 

UD1: A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO (6 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B2.1 Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte. 

B2.2 A célula. Características básicas da célula procariota e eucariota, animal e vexetal. 

B2.3 Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 

B3.1 Niveis de organización da materia viva. 

B3.2. Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas. 

B3.3 A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos celulares e a súa función. 

B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións. 

 

UD2: ALIMENTACIÓN E SAÚDE (6 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. 

B3.12 Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: tipos e funcións básicas. 

B3.13 Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da 

conduta alimentaria. 

 

UD3: A NUTRICIÓN: APARELLOS DIXESTIVO E RESPIRATORIO (4 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables. 

B3.11 Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados. 

B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen na nutrición. 

B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, respiratorio. 

B3.16. 

 

Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos dixestivo e respiratorio: prevención e 

hábitos de vida saudables 
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UD4: A NUTRICIÓN: APARELLOS CIRCULATORIO E EXCRETOR (4 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables. 

B3.10 Transplantes e doazón de células, sangue e órganos. 

B3.14 Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen na nutrición. 

B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos circulatorio e excretor. 

B3.16 Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos circulatorio e excretor: prevención e hábitos 

de vida saudables. 

 

2ª AVALIACIÓN: 

UD5: A SAÚDE E O SISTEMA INMUNITARIO (4 SESIÓNS)  

BLOQUE CONTIDOS 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables. 

B3.8 Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos. 

B3.9 Uso responsable de medicamentos. 

B3.10. Transplantes e doazón de células, sangue e órganos. 

B3.11 Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados. 

 

UD6: A RELACIÓN: OS SENTIDOS E O SISTEMA NERVIOSO (5 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados 

B3.17. Función de relación. Sistema nervioso e sistema endócrino. 

B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e hixiene. 

B3.19. Coordinación e sistema nervioso: organización e función. 

B3.20. Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, factores de risco e prevención. 
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UD7: A RELACIÓN: O SISEMA ENDÓCRINO E O APARELLO LOCOMOTOR (4 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B3.21. Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu funcionamento. Principais alteracións. 

B3.22. Visión integradora dos sistemas nervioso e endócrino. 

B3.23 Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

B3.24. Factores de risco e prevención das lesións. 

 

UD8: A REPRODUCIÓN (5 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B3.25. 

 

Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. 

B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto. 

B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos. 

B3.28. Doenzas de transmisión sexual: prevención. 

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. 

B3.30. Reposta sexual humana. Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene sexual. 

 

3ª AVALIACIÓN: 

UD9: O RELEVO E OS PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOS (3 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B4.1. 

 

Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. 

B4.2. 

 

Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos internos. Meteorización, erosión, transporte e 

sedimentación. 

B4.3. 

 

Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas características. 

B4.5. 

 

Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral. 

B4.9 

 

Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. 

B5.1. O solo como ecosistema. 

B5.2 Compoñentes do solo e as súas interaccións. 
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B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda. 

 

UD10: A MODELAXE DO RELEVO (3 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B4.4. Augas subterráneas: circulación e explotación. 

B4.5. Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral 

B4.6. 

 

Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica. 

B4.7. 

 

Acción xeolóxica dos glaciares: formas de erosión e depósito que orixinan 

B4.8 Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe galega. 

B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. 

 

UD11: A DINÁMICA INTERNA DA TERRA (4 SESIÓNS) 

BLOQUE CONTIDOS 

B4.10. Manifestacións da enerxía interna da Terra. 

B4.11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de magmas 

B4.12. Distribución de volcáns e terremotos. Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da súa 

prevención 

B4.13. Sismicidade en Galicia. 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

O grao mínimo de consecución de cada EA será dun cincuenta por cento. 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica   

 B1.1. O vocabulario científico na 
expresión oral e escrita. 

 B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun contexto 
preciso e adecuado ao seu nivel. 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico e exprésase con corrección, 
tanto oralmente como por escrito.  

 CCL 

 CMCCT 

 B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

 B1.3. Experimentación en bioloxía 
e xeoloxía: obtención, selección e 
interpretación de información de 
carácter científico a partir da 
selección e a recollida de mostras 
do medio natural ou doutras 
fontes. 

 B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de carácter 
científico e utilizala para formar unha 
opinión propia, expresarse con 
precisión e argumentar sobre 
problemas relacionados co medio 
natural e a saúde. 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a partir da utilización 
de diversas fontes. 

 CD 

 CAA 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de 
xeito preciso utilizando diversos soportes. 

 CD 

 CCL 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico 
para formar unha opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

 CAA 

 CCL 

 B1.4. Planificación e realización do 
traballo experimental, e 
interpretación dos seus resultados. 

 B1.5. Normas de seguridade no 
laboratorio, e coidado dos 
instrumentos e do material. 

 B1.3. Realizar un traballo experimental 
con axuda dun guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, describir a 
súa execución e interpretar os seus 
resultados. 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o 
material empregado. 

 CMCCT 

 CSC 

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación 
do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos 
ópticos de recoñecemento como material básico de 
laboratorio, argumenta o proceso experimental 
seguido, describe as súas observacións e interpreta os 
seus resultados. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CAA 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos  

 B2.1. Características da materia 
viva e diferenzas coa materia 
inerte. 

 B2.2. A célula. Características 
básicas da célula procariota e 
eucariota, animal e vexetal.  

 B2.1. Recoñecer que os seres vivos 
están constituídos por células e 
determinar as características que os 
diferencian da materia inerte. 

 BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo 
das características particulares de ambas. 

 CMCCT 

 BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías 
e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e 
entre célula animal e vexetal. 

 CMCCT 

 B2.3. Funcións vitais: nutrición, 
relación e reprodución. 

 B2.2. Describir as funcións comúns a 
todos os seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

 BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de 
cada función para o mantemento da vida. 

 CMCCT 

 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e 
nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

 CMCCT 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde  

 B3.1. Niveis de organización da 
materia viva.  

 B3.2. Organización xeral do corpo 
humano: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas 

 B3.3. A célula animal: estruturas 
celulares. Orgánulos celulares e a 
súa función. 

 B3.1. Catalogar os niveis de 
organización da materia viva (células, 
tecidos, órganos e aparellos ou 
sistemas) e diferenciar as principais 
estruturas celulares e as súas funcións. 

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser 
humano e procura a relación entre eles. 

 CAA 

 BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a 
función dos orgánulos máis importantes. 

 CMCCT 

 B3.4. Os tecidos do corpo humano:  B3.2. Diferenciar os tecidos máis  BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que  CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

estrutura e funcións. importantes do ser humano e a súa 
función. 

conforman o corpo humano e asóciaos á súa función. 

 B3.5. Saúde e doenza, e factores 
que as determinan. 

 B3.3. Descubrir, a partir do 
coñecemento do concepto de saúde e 
doenza, os factores que os determinan. 

 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para 
a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que 
realiza ou pode realizar para promovela individual e 
colectivamente. 

 CSC 

 B3.6. Doenzas infecciosas e non 
infecciosas.  

 B3.4. Clasificar as doenzas e 
determinar as infecciosas e non 
infecciosas máis comúns que afectan a 
poboación (causas, prevención e 
tratamentos).  

 BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis 
comúns, e relaciónaas coas súas causas. 

 CMCCT 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de 
transmisión das doenzas infecciosas. 

 CMCCT 

 B3.7. Hixiene e prevención. 
Hábitos e estilos de vida 
saudables. 

 B3.5. Valorar e identificar hábitos e 
estilos de vida saudables como método 
de prevención das doenzas. 

 BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable 
e identifícaos como medio de promoción da súa saúde 
e da das demais persoas. 

 CSC 

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a 
propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

 CSIEE 

 CSC 

 B3.7. Hixiene e prevención. 
Hábitos e estilos de vida 
saudables. 

 B3.6. Seleccionar información, 
establecer diferenzas dos tipos de 
doenzas dun mundo globalizado e 
deseñar propostas de actuación. 

 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que 
afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña 
propostas de actuación. 

 CSC 

 CSIEE 

 B3.8. Sistema inmunitario. 
Vacinas, soros e antibióticos. 

 B3.9. Uso responsable de 
medicamentos. 

 B3.7. Determinar o funcionamento 
básico do sistema inmune e as 
continuas contribucións das ciencias 
biomédicas, e describir a importancia 
do uso responsable dos 
medicamentos. 

 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doenzas. 

 CMCCT 

 CSC 

 B3.10. Transplantes e doazón de 
células, sangue e órganos. 

 B3.8. Recoñecer e transmitir a 
importancia que ten a prevención como 
práctica habitual e integrada nas súas 
vidas e as consecuencias positivas da 
doazón de células, sangue e órganos. 

 BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, 
sangue e órganos para a sociedade e para o ser 
humano. 

 CSC 

 B3.11. Substancias aditivas: 
tabaco, alcohol e outras drogas. 
Problemas asociados.  

 B3.9. Investigar as alteracións 
producidas por distintos tipos de 
substancias aditivas, e elaborar 
propostas de prevención e control. 

 BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde 
relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas 
de prevención e control. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 B3.11. Substancias aditivas: 
tabaco, alcohol e outras drogas. 
Problemas asociados.  

 B3.10. Recoñecer as consecuencias 
para o individuo e a sociedade de 
seguir condutas de risco. 

 BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir 
condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 
sociedade. 

 CSC 

 B3.12. Alimentación e nutrición. 
Alimentos e nutrientes: tipos e 
funcións básicas.  

 B3.11. Recoñecer a diferenza entre 
alimentación e nutrición, e diferenciar 
os principais nutrientes e as súas 
funcións básicas. 

 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

 CMCCT 

 BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función 
no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 
saudables. 

 CMCCT 

 B3.13. Dieta e saúde. Dieta 
equilibrada. Deseño e análise de 
dietas. Hábitos nutricionais 
saudables. Trastornos da conduta 
alimentaria.  

 B3.12. Relacionar as dietas coa saúde 
a través de exemplos prácticos. 

 BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables 
mediante a elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de alimentos cos 
nutrientes principais presentes neles e o seu valor 
calórico. 

 CAA 

 CD 
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Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B3.13. Dieta e saúde. Dieta 
equilibrada. Deseño e análise de 
dietas. Hábitos nutricionais 
saudables. Trastornos da conduta 
alimentaria. 

 B3.13. Argumentar a importancia 
dunha boa alimentación e do exercicio 
físico na saúde, e identificar as 
doenzas e os trastornos principais da 
conduta alimentaria. 

 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada 
para unha vida saudable e identifica os principais 
trastornos da conduta alimentaria. 

 CAA 

 CSC 

 B3.14. Función de nutrición. Visión 
global e integradora de aparellos e 
procesos que interveñen na 
nutrición. 

 B3.14. Explicar os procesos 
fundamentais da nutrición, utilizando 
esquemas gráficos dos aparellos que 
interveñen nela. 

 BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos 
e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas 
implicados na función de nutrición, e relaciónao coa 
súa contribución no proceso. 

 CMCCT 

 B3.14. Función de nutrición. Visión 
global e integradora de aparellos e 
procesos que interveñen na 
nutrición. 

 B3.15. Asociar a fase do proceso de 
nutrición que realiza cada aparello 
implicado. 

 BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de 
cada sistema nas funcións de nutrición. 

 CMCCT 

 B3.15. Anatomía e fisioloxía dos 
aparellos dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor. 

 B3.16. Identificar os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu 
funcionamento. 

 BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, 
e o seu funcionamento. 

 CMCCT 

 B3.16. Alteracións máis frecuentes 
e doenzas asociadas aos aparellos 
que interveñen na nutrición: 
prevención e hábitos de vida 
saudables. 

 B3.17. Indagar acerca das doenzas 
máis habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así como 
sobre as súas causas e a maneira de 
previlas. 

 BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes 
dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na 
nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

 CMCCT 

 B3.17. Función de relación. 
Sistema nervioso e sistema 
endócrino. 

 B3.18. Órganos dos sentidos: 
estrutura e función; coidado e 
hixiene. 

 B3.18. Describir os procesos 
implicados na función de relación, e os 
sistemas e aparellos implicados, e 
recoñecer e diferenciar os órganos dos 
sentidos e os coidados do oído e a 
vista. 

 BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de 
cada sistema implicados nas funcións de relación. 

 CMCCT 

 BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na 
función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso. 

 CMCCT 

 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais 
e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se 
atopan. 

 CMCCT 

 B3.19. Coordinación e sistema 
nervioso: organización e función.  

 B3.20. Doenzas comúns do 
sistema nervioso: causas, factores 
de risco e prevención. 

 B3.19. Explicar a misión integradora do 
sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu 
funcionamento. 

 BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do 
sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos 
factores de risco e coa súa prevención. 

 CMCCT 

 CSC 

 B3.21. Sistema endócrino: 
glándulas endócrinas e o seu 
funcionamento. Principais 
alteracións. 

 B3.20. Asociar as principais glándulas 
endócrinas coas hormonas que 
sintetizan e coa súa función. 

 BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e 
asocia con elas as hormonas segregadas e a súa 
función. 

 CMCCT 

 B3.22. Visión integradora dos 
sistemas nervioso e endócrino. 

 B3.21. Relacionar funcionalmente o 
sistema neuro-endócrino. 

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na 
vida cotiá no que se evidencie claramente a 
integración neuroendócrina. 

 CMCCT 

 B3.23. Aparello locomotor. 
Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

 B3.22. Identificar os principais ósos e 
músculos do aparello locomotor. 

 BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do 
corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 

 CMCCT 

 B3.23. Aparello locomotor. 
Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e 

 B3.23. Analizar as relacións funcionais 
entre ósos, músculos e sistema 
nervioso. 

 BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función 
do seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema 
nervioso que os controla. 

 CMCCT 
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sistema nervioso. 

 B3.24. Factores de risco e 
prevención das lesións. 

 B3.24. Detallar as lesións máis 
frecuentes no aparello locomotor e 
como se preveñen. 

 BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis 
frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que producen. 

 CSC 

 CAA 

 B3.25. Reprodución humana. 
Anatomía e fisioloxía do aparello 
reprodutor. Cambios físicos e 
psíquicos na adolescencia. 

 B3.25. Referir os aspectos básicos do 
aparello reprodutor, diferenciar entre 
sexualidade e reprodución, e 
interpretar debuxos e esquemas do 
aparello reprodutor. 

 BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do 
aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica 
a súa función. 

 CMCCT 

 B3.26. Ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo e parto. 

 B3.26. Recoñecer os aspectos básicos 
da reprodución humana e describir os 
acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do parto. 

 BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo 
menstrual e indica que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

 CMCCT 

 BXB3.26.2. Identifica os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto 

 CMCCT 

 B3.27. Análise dos métodos 
anticonceptivos. 

 B3.28. Doenzas de transmisión 
sexual: prevención. 

 B3.27. Comparar os métodos 
anticonceptivos, clasificalos segundo a 
súa eficacia e recoñecer a importancia 
dalgúns deles na prevención de 
doenzas de transmisión sexual. 

 BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción 
humana. 

 CMCCT 

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de 
transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 B3.29. Técnicas de reprodución 
asistida. 

 B3.28. Compilar información sobre as 
técnicas de reprodución asistida e de 
fecundación in vitro, para argumentar o 
beneficio que supuxo este avance 
científico para a sociedade. 

 BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución 
asistida máis frecuentes. 

 CMCCT 

 B3.30. Reposta sexual humana. 
Sexo e sexualidade. Saúde e 
hixiene sexual. 

 B3.29. Valorar e considerar a súa 
propia sexualidade e a das persoas do 
contorno, e transmitir a necesidade de 
reflexionar, debater, considerar e 
compartir. 

 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende 
responsablemente a súa sexualidade e a das persoas 
do seu contorno. 

 CSC 

 CCEC 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución  

 B4.1. Modelaxe do relevo. 
Factores que condicionan o relevo 
terrestre. 

 B4.1. Identificar algunhas das causas 
que fan que o relevo difira duns sitios a 
outros. 

 BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan os tipos de 
relevo e inflúen neles. 

 CMCCT 

 B4.2. Procesos xeolóxicos 
externos e diferenzas cos internos. 
Meteorización, erosión, transporte 
e sedimentación. 

 B4.2. Relacionar os procesos 
xeolóxicos externos coa enerxía que os 
activa e diferencialos dos procesos 
internos. 

 BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos 
externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 

 CMCCT 

 BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos 
no relevo. 

 CMCCT 

 B4.3. Augas superficiais e 
modelaxe do relevo: formas 
características. 

 B4.3. Analizar e predicir a acción das 
augas superficiais, e identificar as 
formas de erosión e depósitos máis 
características. 

 BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte 
e sedimentación producida polas augas superficiais, e 
recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

 CMCCT 

 B4.4. Augas subterráneas: 
circulación e explotación. 

 B4.4. Valorar e analizar a importancia 
das augas subterráneas, e xustificar a 
súa dinámica e a súa relación coas 
augas superficiais. 

 BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas 
subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

 CMCCT 

 CSC 
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 B4.5. Acción xeolóxica do mar: 
dinámica mariña e modelaxe 
litoral. 

 B4.5. Analizar a dinámica mariña e a 
súa influencia na modelaxe litoral. 

 BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar 
coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, 
e identifica algunhas formas resultantes 
características. 

 CMCCT 

 B4.6. Acción xeolóxica do vento: 
modelaxe eólica. 

 B4.6. Relacionar a acción eólica coas 
condicións que a fan posible, e 
identificar algunhas formas resultantes. 

 BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en 
que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 

 CMCCT 

 B4.7. Acción xeolóxica dos 
glaciares: formas de erosión e 
depósito que orixinan. 

 B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos 
glaciares e xustificar as características 
das formas de erosión e depósito 
resultantes. 

 BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os 
seus efectos sobre o relevo. 

 CMCCT 

 B4.8. Factores que condicionan a 
modelaxe da paisaxe galega. 

 B4.8. Indagar e identificar os factores 
que condicionan a modelaxe da 
paisaxe nas zonas próximas ao 
alumnado. 

 BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu 
contorno máis próximo e identifica algúns dos factores 
que condicionaron a súa modelaxe. 

 CCEC 

 CAA 

 B4.9. Acción xeolóxica dos seres 
vivos. A especie humana como 
axente xeolóxico.  

 B4.9. Recoñecer e identificar a 
actividade xeolóxica dos seres vivos e 
valorar a importancia da especie 
humana como axente xeolóxico 
externo. 

 BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

 CMCCT 

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das 
actividades humanas na transformación da superficie 
terrestre. 

 CSC 

 CCEC 

 B4.10. Manifestacións da enerxía 
interna da Terra. 

 B4.10. Diferenciar os cambios na 
superficie terrestre xerados pola 
enerxía do interior terrestre dos de 
orixe externa. 

 BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo 
dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 

 CMCCT 

 B4.11. Actividade sísmica e 
volcánica: orixe e tipos de 
magmas. 

 B4.11. Analizar as actividades sísmica 
e volcánica, as súas características e 
os efectos que xeran. 

 BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os 
sismos e os efectos que xeran. 

 CMCCT 

 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica 
co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de 
perigo. 

 CMCCT 

 B4.12. Distribución de volcáns e 
terremotos. Riscos sísmico e 
volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

 B4.12. Relacionar a actividade sísmica 
e volcánica coa dinámica do interior 
terrestre e xustificar a súa distribución 
planetaria. 

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os 
terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 

 CAA 

 CMCCT 

 B4.12. Distribución de volcáns e os 
terremotos. Riscos sísmico e 
volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

 B4.13. Sismicidade en Galicia. 

 B4.13. Valorar e describir a importancia 
de coñecer os riscos sísmico e 
volcánico, e as formas de previlos. 

 BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser 
o caso, volcánico existente na zona en que habita, e 
coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

 CAA 

 CSC 

Bloque 5. O solo como ecosistema.  

 B5.1. O solo como ecosistema. 

 B5.2. Compoñentes do solo e as 
súas interaccións. 

 B5.1. Analizar os compoñentes do solo 
e esquematizar as relacións entre eles. 

 BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da 
interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, 
e sinala algunha das súas interaccións. 

 CMCCT 

 B5.3. Importancia do solo. Riscos 
da súa sobreexplotación, 
degradación ou perda. 

 B5.2. Valorar e determinar a 
importancia do solo e os riscos que 
comporta a súa sobreexplotación, 
degradación ou perda. 

 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a 
necesidade de protexelo. 

 CMCCT 

 CSC 
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Bloque 6. Proxecto de investigación  

 B6.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a súa 
comprobación e argumentación, a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

 B6.1. Planear, aplicar e integrar as 
destrezas e as habilidades propias do 
traballo científico. 

 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do 
método científico. 

 CAA 

 CMCCT 

 B6.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a súa 
comprobación e argumentación, a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

 B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas 
a través da experimentación ou da 
observación e a argumentación. 

 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

 CAA 

 CCL 

 B6.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

 B6.3. Utilizar fontes de información 
variada, e discriminar e decidir sobre 
elas e os métodos empregados para a 
súa obtención. 

 BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

 CMCCT 

  CD 

 B6.3. Proxecto de investigación en 
equipo. Organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual 
e en equipo. Presentación de 
conclusións. 

 B6.4. Participar, valorar e respectar o 
traballo individual e en equipo. 

 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 B6.3. Proxecto de investigación en 
equipo. Organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual 
e en equipo. Presentación de 
conclusións. 

 B6.5. Expor e defender en público o 
proxecto de investigación realizado. 

 BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa presentación e defensa 
na aula. 

 CSIEE 

 CD 

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

 CCL 

 CCEC 
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CCL BXB1.2.1.Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular. 

BXB1.19.1.Recoñece e describe as fases da hominización. 

BXB2.5.1.Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 

BXB2.11.1.Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos. 

BXB3.1.2.Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema. 

BXB3.5.1.Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 

BXB3.8.1.Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 

BXB3.8.2.Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

preséntaos utilizando distintos medios. 

BXB3.11.1.Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

BXB4.2.1.Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB4.3.1.Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación 

das súas investigacións. 

BXB4.5.1.Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a súa defensa 

na aula. 

BXB4.5.2.Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 

CMCCT BXB1.1.1.Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos 

orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

BXB1.3.1.Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

BXB1.4.1.Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu 

significado biolóxico. 

BXB1.8.1.Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

BXB1.9.1.Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous caracteres. 
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BXB1.11.1.Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

BXB1.12.1.Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

BXB1.16.1.Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

BXB1.19.1.Recoñece e describe as fases da hominización. 

BXB2.3.1.Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e plantas característicos de cada 

era. 

BXB2.5.1.Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 

BXB2.5.2.Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de 

superposición de estratos, superposición de procesos e correlación. 

BXB2.9.1.Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas. 

BXB2.10.1.Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 

BXB3.1.1.Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

BXB3.3.1.Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos 

nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste. 

BXB3.4.1.Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, 

interpretando casos prácticos en contextos reais. 

BXB3.8.2.Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

preséntaos utilizando distintos medios. 

BXB4.1.1.Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

BXB4.2.1.Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB4.3.1.Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación 

das súas investigacións. 

BXB4.5.1.Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa defensa na aula. 

CD BXB1.1.2.Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas 

gráficos. 

BXB4.3.1.Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación 

das súas investigacións. 



51 
 

 

BXB4.5.1.Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a súa defensa 

na aula. 

CAA BXB1.1.1.Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos 

orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

BXB1.1.2.Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas 

gráficos. 

BXB1.2.1.Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular. 

BXB1.4.1.Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu 

significado biolóxico. 

BXB1.5.1.Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

BXB1.6.1.Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co 

concepto de xene. 

BXB1.7.1.Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. 

BXB1.8.1.Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

BXB1.9.1.Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous caracteres. 

BXB1.10.1.Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

BXB1.13.1.Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. 

BXB1.16.1.Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

BXB1.17.1.Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural. 

BXB1.18.1.Interpreta árbores filoxenéticas. 

BXB2.1.1.Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e 

relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 

BXB2.2.1.Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos 

temporais a escala e recoñecendo as unidades 

temporais na historia xeolóxica. 

BXB2.4.1.Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica. 

BXB2.6.1.Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra. 
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BXB2.7.1.Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos 

superficiais. 

BXB2.8.1.Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expansión do fondo 

oceánico. 

BXB2.9.1.Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas. 

BXB2.9.2.Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo. 

BXB2.11.1.Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos. 

BXB2.12.1.Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna. 

BXB3.1.2.Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema. 

BXB3.2.1.Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a 

adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste. 

BXB3.3.1.Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos 

nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste. 

BXB3.5.1.Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 

BXB3.7.1.Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 

eficiencia enerxética. 

BXB3.8.2.Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e 

preséntaos utilizando distintos medios. 

BXB3.10.1.Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

BXB4.1.1.Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

BXB4.2.1.Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

BXB4.3.1.Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación 

das súas investigacións. 

BXB4.4.1.Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 

CSIEE BXB1.5.1.Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

BXB1.7.1.Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. 

BXB1.10.1.Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

BXB1.12.1.Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 
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BXB1.13.1.Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. 

BXB1.14.1.Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética. 

BXB2.2.1.Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos 

temporais a escala e recoñecendo as unidades 

temporais na historia xeolóxica. 

BXB2.7.1.Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos 

superficiais. 

BXB3.1.2.Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema. 

BXB3.9.1.Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa recollida 

selectiva. 

BXB4.1.1.Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

BXB4.4.1.Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo 

BXB4.5.1.Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa presentación e a súa defensa 

na aula. 

CCEC BXB1.9.1.Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous caracteres. 

BXB3.6.1.Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte 

do ser humano, e valora criticamente a súa importancia. 

BXB3.8.1.Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 

CSC BXB1.11.1.Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

BXB1.13.1.Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. 

BXB1.14.1.Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética. 

BXB1.15.1.Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da 

biotecnoloxía. 

BXB3.2.1.Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a 

adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste. 
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Avaliación Unidade Sesión Contidos 

REPASO E REFORZO DE APRENDIZAXES ANTERIORES (4 SESIÓNS) 

1ª 

avaliación 

7.- ESTRUTURA E DINÁMICA DA TERRA 8 B2.1, B2.5, B2.6 

8.- TECTÓNICA E RELEVO 8 B2.4, B2.6, B2.7 

9.- A HISTORIA DO NOSO PLANETA 8 B2.1, B2.2, B2.3, B2.4 

REPASO E REFORZO DE APRENDIZAXES ANTERIORES (4 SESIÓNS) 

2ª 

avaliación 

1.- A ORGANIZACIÓN CELULAR DOS SERES VIVOS  9 B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.8 

2.- HERDANZA E XENÉTICA 9 B1.9, B1.10, B1.11, B1.12, B1.13 

3.- A INFORMACIÓN E A MANIPULACIÓN 

XENÉTICA 

8 B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.14, 

B1.15 

REPASO E REFORZO DE APRENDIZAXES ANTERIORES (4 SESIÓNS) 

3ª 

avaliación 

4.- A ORIXE E A EVOLUCIÓN DA VIDA 7 B1.16, B1.17, B1.18, B1.19, B1.8 

5.- A ESTRUTURA E DINÁMICA DOS ECOSISTEMAS 9 B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.7, 

B3.8, B3.9, B3.10 

6.- A ACTIVIDADE HUMANA E O MEDIO 

AMBIENTE 

8 B3.11, B3.12, B3.13, B3.14 

* O bloque 4 traballarase en todas as unidades didácticas. 

 

BXB3.5.1.Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 

importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 

BXB3.6.1.Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte 

do ser humano, e valora criticamente a súa importancia. 

BXB3.8.1.Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 

BXB3.9.1.Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa recollida 

selectiva. 

BXB3.10.1.Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

BXB3.11.1.Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

BXB4.4.1.Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

CLAVE: 

O grao mínimo de consecución de cada EA será dun cincuenta por cento. 

 

Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO   

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

 B1.1. Célula procariota e célula 
eucariota: relacións evolutivas. 
Célula animal e célula vexetal: 
morfoloxía e función. 

 B1.1. Determinar as analoxías e as 
diferenzas na estrutura das células 
procariotas e eucariotas, e interpretar as 
relacións evolutivas entre elas.  

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a 
animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos 
celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

 CAA 

 CMCCT 

 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o 
microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

 CD 

 CAA 

 B1.2. Núcleo e ciclo celular.  B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa 
organización segundo as fases do ciclo 
celular, a través da observación directa 
ou indirecta. 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa 
función segundo as etapas do ciclo celular. 

 CCL 

 CAA 

 B1.3. Cromatina e cromosomas. 
Cariotipo. 

 B1.3. Comparar a estrutura dos 
cromosomas e da cromatina. 

 BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma 
utilizándoo para construír un cariotipo. 

 CMCCT 

 B1.4. Mitose e meiose: principais 
procesos, importancia e 
significado biolóxico. 

 B1.4. Formular e identificar os principais 
procesos que teñen lugar na mitose e na 
meiose, e revisar o seu significado e a 
súa importancia biolóxica. 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, 
diferencia ambos os procesos e distingue o seu 
significado biolóxico. 

 CMCCT 

 CAA 

 B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e 
ARN. 

 B1.5. Comparar os tipos e a composición 
dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa 
súa función. 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os 
seus compoñentes. 

 CAA 

 CSIEE 

 B1.6. ADN e xenética molecular. 
Proceso de replicación do ADN. 
Concepto de xene. 

 B1.6. Relacionar a replicación do ADN 
coa conservación da información 
xenética. 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador 
da información xenética, e relaciónao co concepto de 
xene. 

 CAA 

 

 B1.7. Expresión da información 
xenética. Código xenético. 

 B1.7. Comprender e ilustrar como se 
expresa a información xenética, 
utilizando o código xenético e resolvendo 
problemas sinxelos. 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética 
por medio do código xenético. 

 CAA 

 CSIEE 

 B1.8. Mutacións. Relacións coa 
evolución. 

 B1.8. Valorar e recoñecer o papel das 
mutacións na diversidade xenética, e 
comprender a relación entre mutación e 
evolución. 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as 
mutacións e os seus tipos. 

 CMCCT 

 CAA 

 B1.9. Herdanza e transmisión de 
caracteres. Introdución e 
desenvolvemento das leis de 
Mendel. 

 B1.10. Base cromosómica da 
herdanza mendeliana. 

 B1.11. Aplicacións das leis de 
Mendel. 

 B1.9. Formular os principios da xenética 
mendeliana, aplicando as leis da 
herdanza na resolución de problemas 
sinxelos, e recoñecer a base 
cromosómica das leis de Mendel. 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous caracteres. 

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 B1.12. Herdanza do sexo e 
herdanza ligada ao sexo. 

 B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e 
a ligada ao sexo, e establecer a relación 
entre elas. 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a 
herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

 CAA 

 CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO   

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

 B1.13. Doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance social. 

 B1.11. Coñecer e identificar algunhas 
doenzas hereditarias, a súa prevención e 
o seu alcance social. 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance social, e resolve problemas 
prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores 
xenealóxicas. 

 CMCCT 

 CSC 

 B1.14. Técnicas da enxeñaría 
xenética. 

 B1.12. Identificar as técnicas da 
enxeñaría xenética: ADN recombinante e 
PCR. 

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría 
xenética. 

 CMCCT 

 CSIEE  

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética.  

 B1.13. Comprender e describir o proceso 
da clonación. 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, 
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 

 B1.14. Recoñecer as aplicacións da 
enxeñaría xenética: organismos 
modificados xeneticamente (OMX). 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e 
ambientais da enxeñaría xenética. 

 CSC 

 CSIEE 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 

 B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións 
da tecnoloxía do ADN recombinante na 
agricultura, na gandaría, no ambiente e 
na saúde. 

 BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias 
dos avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

 CSC 

 B1.16. Orixe e evolución dos seres 
vivos. Hipóteses sobre a orixe da 
vida na Terra. 

 B1.17. Teorías da evolución. Feito 
e mecanismos da evolución. 

 B1.16. Coñecer e describir as hipóteses 
sobre a orixe da vida e as probas da 
evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo. 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras 
entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

 CMCCT 

 CAA 

 B1.16. Orixe e evolución dos seres 
vivos. Hipóteses sobre a orixe da 
vida na Terra. 

 B1.17. Teorías da evolución. Feito 
e mecanismos da evolución. 

 B1.17. Comprender e establecer os 
mecanismos da evolución destacando a 
importancia da mutación e a selección. 
Analizar o debate entre gradualismo, 
saltacionismo e neutralismo. 

 BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade 
xenética, adaptación e selección natural. 

 CAA 

 B1.18. As árbores filoxenéticas no 
proceso de evolución. 

 B1.18. Interpretar árbores filoxenéticas, 
incluíndo a humana. 

 BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas.  CAA 

 B1.19. Evolución humana: proceso 
de hominización. 

 B1.19. Describir a hominización.  BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da 
hominización. 

 CMCCT 

 CCL 

 B2.1. Historia da Terra. Orixe da 
Terra. Tempo xeolóxico: ideas 
históricas sobre a idade da Terra. 
Principios e procedementos que 
permiten reconstruír a súa historia. 
Utilización do actualismo como 
método de interpretación. 

 B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar 
feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante.  

 BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra 
como un planeta cambiante, e relaciónaos cos 
fenómenos que suceden na actualidade.  

 CAA 

 B2.1. Historia da Terra. Orixe da 
Terra. Tempo xeolóxico: ideas 
históricas sobre a idade da Terra. 
Principios e procedementos que 
permiten reconstruír a súa historia. 
Utilización do actualismo como 
método de interpretación. 

 B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos 
cambios máis notables da historia da 
Terra, e asocialos coa súa situación 
actual. 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na 
Terra, mediante a utilización de modelos temporais a 
escala e recoñecendo as unidades temporais na historia 
xeolóxica. 

 CAA 

 CSIEE 

 B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e 
períodos xeolóxicos: situación dos 
acontecementos xeolóxicos e 
biolóxicos importantes.  

 B2.3. Categorizar e integrar os procesos 
xeolóxicos máis importantes da historia 
da Terra. 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos 
xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao 
longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e 
plantas característicos de cada era. 

 CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO   

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

 B2.3. Os fósiles guía e o seu 
emprego para a datación e o 
estudo de procesos xeolóxicos. 

 B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e 
períodos xeolóxicos, utilizando o 
coñecemento dos fósiles guía. 

 BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis 
característico coa súa era xeolóxica. 

 CAA 

 B2.4. Interpretación de mapas 
topográficos e realización de perfís 
topográficos. Interpretación e 
datación de procesos 
representados en cortes 
xeolóxicos. 

 B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos 
sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo dunha zona 
ou dun terreo. 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís 
topográficos.. 

 CMCCT 

 CCL 

 BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación 
relativa, aplicando os principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos e correlación. 

 CMCCT 

 B2.5. Estrutura e composición da 
Terra. Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

 B2.6. Comprender e comparar os 
modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a 
estrutura e a composición da Terra. 

 CAA 

 

 B2.5. Estrutura e composición da 
Terra. Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

 B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.7. Combinar o modelo dinámico da 
estrutura interna da Terra coa teoría da 
tectónica de placas. 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura 
interna da Terra e asóciaas cos fenómenos superficiais. 

 CAA 

 CSIEE 

 B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva 
continental e da expansión do fondo 
oceánico. 

 BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da 
deriva continental e da expansión do fondo oceánico. 

 CAA 

 B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.9. Interpretar algúns fenómenos 
xeolóxicos asociados ao movemento da 
litosfera e relacionalos coa súa situación 
en mapas terrestres. Comprender os 
fenómenos naturais producidos nos 
contactos das placas. 

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os 
movementos relativos das placas litosféricas. 

 CAA 

 CMCCT 

 BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos 
das placas no relevo. 

 CAA 

 B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os 
arcos de illas e os oróxenos térmicos. 

 BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos 
terrestres. 

 CMCCT 

 B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.11. Contrastar os tipos de placas 
litosféricas e asociarlles movementos e 
consecuencias. 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con 
procesos tectónicos. 

 CAA 

 CCL 

 B2.7. Evolución do relevo como 
resultado da interacción da 
dinámica externa e interna. 

 B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe 
e na súa evolución, é resultado da 
interacción entre os procesos xeolóxicos 
internos e externos. 

 BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a 
influencia da dinámica externa e interna. 

 CAA 

 B3.1. Compoñentes e estrutura do 
ecosistema: comunidade e 
biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico. 

 B3.1. Explicar os conceptos de 
ecosistema, biótopo, poboación, 
comunidade, ecotón, hábitat e nicho 
ecolóxico. 

 BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e 
distingue os seus compoñentes. 

 CMCCT 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e 
biocenose, e avalía a súa importancia para manter o 
equilibrio do ecosistema. 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 B3.2. Factores ambientais e seres 
vivos. Factores limitantes e 
adaptacións. Límite de tolerancia. 

 B3.2. Comparar adaptacións dos seres 
vivos a diferentes medios, mediante a 
utilización de exemplos. 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado, relacionando a adaptación co 
factor ou os factores ambientais desencadeantes deste. 

 CSC 

 CAA 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO   

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

 B3.2. Factores ambientais e seres 
vivos. Factores limitantes e 
adaptacións. Límite de tolerancia. 

 B3.3. Categorizar os factores ambientais 
e a súa influencia sobre os seres vivos, e 
recoñecer o concepto de factor limitante 
e límite de tolerancia. 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que 
condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun 
ambiente determinado, e valora a súa importancia na 
conservación deste. 

 CMCCT 

 CAA 

 B3.3. Relacións intraespecíficas e 
interespecíficas. Influencia na 
regulación dos ecosistemas. 

 B3.4. Autorregulación do 
ecosistema, da poboación e da 
comunidade. 

 B3.4. Identificar as relacións 
intraespecíficas e interespecíficas como 
factores de regulación dos ecosistemas. 

 BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa 
influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando 
casos prácticos en contextos reais. 

 CMCCT 

 B3.5. Relacións tróficas: cadeas e 
redes. 

 B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e 
redes tróficas. 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas 
relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia 
para a vida en xeral e o mantemento destas. 

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 B3.6. Dinámica do ecosistema. 

 B3.7. Ciclo da materia e fluxo da 
enerxía. 

 B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

 B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e 
sucesións ecolóxicas. 

 B3.6. Expresar como se produce a 
transferencia de materia e enerxía ao 
longo dunha cadea ou rede trófica, e 
deducir as consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns recursos por 
parte do ser humano. 

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser 
humano, e valora criticamente a súa importancia. 

 CSC 

 CCEC 

 B3.10. Eficiencia ecolóxica e 
aproveitamento dos recursos 
alimentarios. Regra do 10 %. 

 B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas 
producidas en cada nivel trófico co 
aproveitamento dos recursos 
alimentarios do planeta desde un punto 
de vista sustentable. 

 BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias 
de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 
enerxética. 

 CAA 

 B3.11. Actividade humana e medio 
ambiente. Impactos e valoración 
das actividades humanas nos 
ecosistemas. Consecuencias 
ambientais do consumo humano 
de enerxía. 

 B3.12. Os recursos naturais e os 
seus tipos. A superpoboación e as 
súas consecuencias: 
deforestación, sobreexplotación, 
incendios, etc. 

 B3.8. Contrastar algunhas actuacións 
humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar a súa influencia e argumentar as 
razóns de certas actuacións individuais e 
colectivas para evitar a súa deterioración.  

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que 
teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: 
contaminación, desertización, esgotamento de recursos, 
etc. 

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións 
para a mellora ambiental e analiza desde distintos puntos 
de vista un problema ambiental do contorno próximo, 
elabora informes e preséntaos utilizando distintos 
medios. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 B3.13. Os residuos e a súa 
xestión. Coñecemento de técnicas 
sinxelas para coñecer o grao de 
contaminación e depuración 
ambiental. 

 B3.9. Concretar procesos de tratamento 
de residuos e describir a xestión que dos 
residuos se fai no seu contorno próximo. 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de 
residuos, e valora criticamente a súa recollida selectiva. 

 CSC 

 CSIEE 

 B3.13. Os residuos e a súa 
xestión. Coñecemento de técnicas 
sinxelas para coñecer o grao de 
contaminación e depuración 
ambiental. 

 B3.10. Contrastar argumentos a favor da 
recollida selectiva de residuos e a súa 
repercusión a nivel familiar e social. 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da 
reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

 CSC 

  CAA 

 B3.14. Uso de enerxías renovables 
como factor fundamental para un 
desenvolvemento sustentable. 
Consecuencias ambientais do 
consumo humano de enerxía. 

 B3.11. Asociar a importancia da 
utilización de enerxías renovables no 
desenvolvemento sustentable. 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías 
renovables para o desenvolvemento sustentable do 
planeta. 

 CSC 

 CCL 

 B4.1. Método científico.  B4.1. Planear, aplicar, e integrar as  BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos  CAA 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO   

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias clave 

Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

destrezas e as habilidades propias do 
traballo científico. 

métodos da ciencia. 

 

 CMCCT 

 CSIEE 

 B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

 B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a 
través da experimentación ou da 
observación e a argumentación. 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as 
hipóteses que propón. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 B4.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

 B4.3. Discriminar e decidir sobre as 
fontes de información e os métodos 
empregados para a súa obtención. 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas 
TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

 CAA 

 CCL 
 CMCCT  

 CD 

 B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

 B4.4. Participar, valorar e respectar o 
traballo individual e en grupo. 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

 B4.5. Presentar e defender en público o 
proxecto de investigación realizado. 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación 
sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a 
súa presentación e a súa defensa na aula. 

 CCL 

 CSIEE 
 CD 

 CMCCT 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 

 CCL 

 

 

Asdo: 

 

Francisco Domínguez González     Emma Sandá Gómez 
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1. Introdución e contextualización 
 

As materias que a normativa actual asigna ao departamento de Tecnoloxía son: 

 

− Tecnoloxía: 2º, 3º e 4º de ESO 

− Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC): 4º de ESO 

 

No presente curso 2021-2022, o xefe seguirá sendo Ángel Carrera Pérez, pero 

esta vez únese a profesora Laura Aneiros Pardo para cubrir un grupo de 2º de ESO (C). 

 

Debido a que coas condicións actuais do centro non é posible ofertar as dúas 

materias do departamento en 4º, este curso impartirase Tecnoloxía e non TIC (aínda que 

segue contemplada nesta programación). 

 

Referencias lexislativas 

 

− Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

(LOMCE). 

− Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

A presente programación está feita de acordo coas instrucións da Resolución do 15 

de xullo de 2016 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, onde 

se establece que deberá constar dos seguintes elementos: 

 

a) Introdución e contextualización. 

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla 

a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte 

dos perfís competenciais. 

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

1. Temporalización. 

2. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

3. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes. 

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 

coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato. 

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 

adoptar como consecuencia dos seus resultados. 
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l) Medidas de atención á diversidade. 

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que 

corresponda. 

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada 

departamento didáctico. 

n) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas 

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

 

 

Ademais, deberá incluír as contribucións da tecnoloxía ao Plan Anual de Lectura, 

que seguirá as directrices marcadas polo Proxecto Lector do Centro, e facer referencia á 

metodoloxía empregada para integrar as Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

ao proceso de ensino - aprendizaxe. 
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2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo: 
 

• Comunicación lingüística (CCL) 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

• Competencia dixital (CD) 

• Aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociais e cívicas (CSC) 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

Ademais, para cada bloque de contidos duna determinada materia, establece 
diferentes criterios de avaliación, e cada un deles ten os seus estándares de aprendizaxe, 
abreviados deste xeito: Tecnoloxía (ou TIC) Estándar Bloque Nº de bloque Nº de criterio 
de avaliación Nº de estándar dentro do criterio. 
 

 

2.1. Tecnoloxía de 2º de ESO 
 

 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos  

a 

b 

f 

g 

h 

l 

B1.1. Fases do proxecto 
tecnolóxico. A tecnoloxía como 
resposta ás necesidades 
humanas. 

B1.2. Deseño de prototipos ou 
maquetas para resolver 
problemas técnicos. 

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

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

o 

B1.3. Planificación e construción de 
prototipos ou maquetas mediante 
o uso responsable de materiais, 
ferramentas e técnicas axeitadas. 

B1.4. Traballo en equipo. 
Distribución de tarefas e 
responsabilidades. Seguridade 
no contorno de traballo.  

B1.5. Documentación técnica. 
Normalización. 

B1.2. Realizar as operacións 
técnicas previstas nun plan de 
traballo utilizando os recursos 
materiais e organizativos con 
criterios de economía, 
seguridade e respecto polo 
ambiente. 

TEB1.2.1. Elabora a documentación 
necesaria para a planificación da 
construción do prototipo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo 
que dá solución a un problema 
técnico sinxelo, mediante o 
proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

 

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de 
xeito responsable e respectuoso. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica  

b 

f 

n 

B2.1. Bosquexos, esbozos, vistas e 
perspectivas. Acoutamento e 
escalas. Normalización. 

B2.1. Representar obxectos 
mediante vistas e perspectivas 
aplicando criterios de 
normalización e escalas. 

TEB2.1.1. Representa mediante 
vistas e perspectivas obxectos e 
sistemas técnicos, mediante 
esbozos e empregando criterios 
normalizados de acoutamento e 

CMCCT 

CAA 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

escala.  

b 

e 

f 

n 

B2.2. Elementos de información de 
produtos tecnolóxicos: esbozos e 
bosquexos.  

B2.2. Interpretar esbozos e 
bosquexos sinxelos como 
elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e 
bosquexos sinxelos como 
elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

 

b 

e 

f 

h 

o 

B2.3. Documentación técnica 
asociada a un produto 
tecnolóxico. Aplicacións 
informáticas de deseño asistido 
por computador e de simulación. 

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

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico  

b 

f 

h 

o 

B3.1. Materiais utilizados na 
construción de obxectos 
tecnolóxicos. 

B3.2. Propiedades dos materiais 
técnicos. 

B3.1. Analizar as propiedades dos 
materiais utilizados na 
construción de obxectos 
tecnolóxicos. 

TEB3.1.1. Describe as 
características propias dos 
materiais de uso técnico. 

CCL 

CMCCT 

TEB3.1.2. Identifica tipos de 
materiais con que están 
fabricados obxectos técnicos 
cotiás. 

CMCCT 

CAA 

b 

e 

f 

g 

m 

B3.3. Técnicas de traballo cos 
materiais para a fabricación dos 
obxectos técnicos. Ferramentas 
do taller. 

B3.4. Normas de seguridade e 
saúde no taller. 

B3.2. Manipular e mecanizar 
materiais convencionais 
asociando a documentación 
técnica ao proceso de produción 
dun obxecto, respectando as 
súas características e 
empregando técnicas e 
ferramentas adecuadas, con 
especial atención ás normas de 
seguridade e saúde. 

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

CMCCT 

CAA 

CSC 

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

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos  

b 

f 

h 

o 

B4.1. Estruturas: elementos, tipos e 
funcións. 

B4.2. Esforzos básicos aos que 
están sometidas as estruturas. 

B4.1. Analizar e describir os 
esforzos aos que están 
sometidas as estruturas, 
experimentando en prototipos. 

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

CCL 

CMCCT 

CD 

 

TEB4.1.2. Identifica os esforzos 
característicos e a súa 
transmisión nos elementos que 
configuran a estrutura. 

CMCCT 

CAA 

 

b 

f 

g 

h 

o 

B4.3. Mecanismos de transmisión e 
transformación do movemento en 
máquinas e sistemas.  

B4.4. Relación de transmisión. 

B4.5. Simuladores de sistemas 
mecánicos. 

B4.2. Identificar operadores 
mecánicos de transformación e 
transmisión de movementos en 
máquinas e sistemas e 
empregalos para deseñar e 
montar sistemas mecánicos. 

TEB4.2.1. Describe, mediante 
información escrita e gráfica, 
como transforman e transmiten o 
movemento distintos 
mecanismos. 

CCL 

CMCCT 

TEB4.2.2. Calcula a relación de 
transmisión de elementos 
mecánicos como as poleas e as 
engrenaxes. 

CMCCT 

TEB4.2.3. Explica a función dos 
elementos que configuran unha 

CCL 

CMCCT 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

máquina ou un sistema desde o 
punto de vista estrutural e 
mecánico. 

TEB4.2.4. Simula mediante 
software específico e mediante 
simboloxía normalizada sistemas 
mecánicos. 

CMCCT 

CD 

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

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

f 

g 

B4.6. Circuítos eléctricos: 
compoñentes básicos, 
funcionamento e simboloxía. 

B4.3. Deseñar e simular circuítos 
eléctricos con simboloxía 
adecuada e montalos con 
operadores elementais. 

 

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

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

TEB4.3.2. Deseña circuítos 
eléctricos básicos, utilizando 
software específico e simboloxía 
adecuada, e experimenta cos 
elementos que o configuran. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación  

f B5.1. Elementos dun equipamento 
informático. 

B5.1. Distinguir as partes operativas 
dun equipamento informático. 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun 
computador. 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

h 

o 

B5.2. Deseño, elaboración e 
comunicación de proxectos 
técnicos coas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

B5.2. Utilizar un equipamento 
informático para elaborar e 
comunicar proxectos técnicos 
sinxelos. 

TEB5.2.1. Manexa programas e 
software básicos. 

CMCCT 

CD 

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos. 

CMCCT 

CD 

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

f 

g 

n 

B5.3. Programación de aplicacións 
informáticas. Estrutura e 
elementos básicos dun programa 
informático. 

B5.3. Deseñar e elaborar unha 
aplicación mediante un contorno 
de programación gráfico, 
utilizando o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

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

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 
 

 

2.2. Tecnoloxía de 3º de ESO 
 

 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos  

a 

b 

f 

g 

h 

l 

o 

B1.1. Fases do proxecto 
tecnolóxico. A tecnoloxía como 
resposta ás necesidades 
humanas. 

B1.2. Deseño de prototipos ou 
maquetas para resolver 
problemas técnicos. 

B1.1. Identificar e describir as 
etapas necesarias para a 
creación dun produto tecnolóxico 
desde o seu deseño ata a súa 
comercialización, investigar a súa 
influencia na sociedade e propor 
melloras desde o punto de vista 
tanto da súa utilidade como do 
seu posible impacto social. 

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

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

o 

B1.3. Planificación e construción de 
prototipos ou maquetas mediante 
o uso responsable de materiais, 
ferramentas e técnicas axeitadas. 

B1.4. Traballo en equipo. 
Distribución de tarefas e 
responsabilidades. Seguridade 
no ámbito de traballo. 

B1.5. Documentación técnica. 
Normalización. Utilización das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

B1.2. Realizar as operacións 
técnicas previstas nun plan de 
traballo utilizando os recursos 
materiais e organizativos con 
criterios de economía, 
seguridade e respecto polo 
ambiente, e valorando as 
condicións do contorno de 
traballo. 

TEB1.2.1. Elabora a documentación 
necesaria para a planificación da 
construción do prototipo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

TEB1.2.2. Constrúe un prototipo 
que dá solución a un problema 
técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

TEB1.2.3. Traballa en equipo de 
xeito responsable e respectuoso. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica  

b 

e 

f 

n 

B2.1. Elementos de información de 
produtos tecnolóxicos: esbozos e 
bosquexos. 

B2.1. Interpretar esbozos e 
bosquexos como elementos de 
información de produtos 
tecnolóxicos. 

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e 
bosquexos como elementos de 
información de produtos 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

 

b 

e 

f 

h 

o 

B2.2. Documentación técnica 
asociada a un produto 
tecnolóxico. Aplicacións 
informáticas de deseño gráfico 
por computador ou de 
simulación. 

B2.2. Explicar, mediante 
documentación técnica, as fases 
dun produto desde o seu deseño 
ata a súa comercialización. 

TEB2.2.1. Produce os documentos 
relacionados cun prototipo 
empregando software específico 
de apoio. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico  

b 

e 

f 

g 

h 

o 

B3.1. Materiais utilizados na 
construción de obxectos 
tecnolóxicos.  

B3.2. Propiedades dos materiais 
técnicos: técnicas de 
identificación. 

B3.1. Analizar as propiedades dos 
materiais utilizados na 
construción de obxectos 
tecnolóxicos, recoñecendo a súa 
estrutura interna, en relación 
coas propiedades que presentan 
e as modificacións que se poidan 
producir. 

TEB3.1.1. Describe as 
características propias dos 
materiais de uso técnico, 
comparando as súas 
propiedades. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

TEB3.1.2. Explica as técnicas de 
identificación das propiedades 
mecánicas dos materiais de uso 
técnico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control  

b 

f 

h 

o 

B4.1. Efectos da corrente eléctrica. 
Lei de Joule. 

B4.1. Relacionar os efectos da 
enerxía eléctrica e a súa 
capacidade de conversión 
noutras manifestacións 
enerxéticas. 

TEB4.1.1. Explica os principais 
efectos da corrente eléctrica e a 
súa conversión.  

CCL 

CMCCT 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 

f 

B4.2. Circuíto eléctrico: magnitudes 
eléctricas, elementos, 
funcionamento e simboloxía. Lei 
de Ohm. 

B4.3. Instrumentos de medida das 
magnitudes eléctricas básicas. 

B4.2. Experimentar con 
instrumentos de medida e obter 
as magnitudes eléctricas básicas. 

 

TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos 
de medida para coñecer as 
magnitudes eléctricas de 
circuítos básicos.  

CMCCT 

CAA 

TEB4.2.2. Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en circuítos 
eléctricos sinxelos. 

CMCCT 

 

b 

f 

g 

B4.4. Deseño, simulación e 
montaxe de circuítos eléctricos e 
electrónicos básicos. 

B4.3. Deseñar e simular circuítos 
con simboloxía adecuada e 
montar circuítos con operadores 
elementais. 

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos 
eléctricos e electrónicos básicos 
empregando lámpadas, 
zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, 
conectores, condensadores e 
resistencias.  

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

TEB4.3.2. Deseña circuítos 
eléctricos básicos, utilizando 
software específico e simboloxía 
adecuada, e experimenta cos 
elementos que o configuran. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

f 

g 

B4.5. Sistemas de control por 
computador. Elementos básicos 
de programación. 

B4.4. Deseñar, montar e programar 
un sistema sinxelo de control. 

TEB4.4.1. Elabora un programa 
informático que xestione o 
funcionamento dun sistema de 
control. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación  

f B5.1. Elementos dun equipamento 
informático. 

B5.1. Distinguir as partes operativas 
dun equipamento informático. 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun 
computador e é capaz de 
substituír e montar pezas clave. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

f 

g 

m 

B5.2. Ferramentas e aplicacións 
básicas para a procura, a 
descarga, o intercambio e a 
publicación de información. 

B5.3. Medidas de seguridade no 
uso dos sistemas de intercambio 
de información. 

B5.2. Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información. 

TEB5.2.1. Manexa espazos web, 
plataformas e outros sistemas de 
intercambio de información. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

TEB5.2.2. Coñece as medidas de 
seguridade aplicables a cada 
situación de risco. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

b 

e 

f 

g 

h 

o 

B5.4. Deseño, elaboración e 
comunicación de proxectos 
técnicos coas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

B5.3. Utilizar un equipamento 
informático para elaborar e 
comunicar proxectos técnicos. 

TEB5.3.1. Instala e manexa 
programas e software básicos. 

CMCCT 

CD 

CAA 

TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos.  

CMCCT 

CD 

CAA 

TEB5.3.3. Elabora, presenta e 
difunde proxectos técnicos con 
equipamentos informáticos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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2.3. Tecnoloxía de 4º de ESO 
 

 Tecnoloxía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación  

e 

h 

o 

B1.1. Elementos e dispositivos de 
comunicación con fíos e sen 
eles. 

B1.2. Tipoloxía de redes. 

B1.1. Analizar os elementos e os 
sistemas que configuran a 
comunicación con fíos e sen eles. 

TEB1.1.1. Describe os elementos e 
os sistemas fundamentais que 
se utilizan na comunicación con 
fíos e sen eles. 

CCL 

CMCCT  

CD 

TEB1.1.2. Describe as formas de 
conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

h 

o 

B1.3. Publicación e intercambio de 
información en medios dixitais. 

B1.2. Acceder a servizos de 
intercambio e publicación de 
información dixital con criterios de 
seguridade e uso responsable. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e 
publica información a través de 
internet empregando servizos de 
localización, comunicación 
intergrupal e xestores de 
transmisión de son, imaxe e 
datos. 

CD 

CAA 

CSIEE 

TEB1.2.2. Coñece as medidas de 
seguridade aplicables a cada 
situación de risco. 

CD 

CSC 

b 

e 

f 

B1.4. Conceptos básicos e 
introdución ás linguaxes de 
programación. 

B1.3. Elaborar programas 
informáticos sinxelos. 

TEB1.3.1. Desenvolve un programa 
informático sinxelo para resolver 
problemas, utilizando unha 
linguaxe de programación. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CD 

b 

e 

f 

B1.5. Uso de computadores e 
outros sistemas de intercambio 
de información. 

B1.4. Utilizar equipamentos 
informáticos. 

TEB1.4.1. Utiliza o computador 
como ferramenta de adquisición 
e interpretación de datos, e 
como realimentación doutros 
procesos cos datos obtidos. 

CMCCT  

CD 

CAA 

 Bloque 2. Instalacións en vivendas  

f 

g 

B2.1. Instalacións características: 
eléctrica, de auga sanitaria e de 
saneamento. 

B2.2. Outras instalacións: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado e domótica. 

B2.1. Describir os elementos que 
compoñen as instalacións dunha 
vivenda e as normas que regulan o 
seu deseño e a súa utilización. 

TEB2.1.1. Diferencia as 
instalacións típicas nunha 
vivenda. 

CMCCT 

CAA 

TEB2.1.2. Describe os elementos 
que compoñen as instalacións 
dunha vivenda. 

CCL 

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

B2.3. Normativa, simboloxía, 
análise e montaxe de 
instalacións básicas. 

B2.4. Aforro enerxético nunha 
vivenda. Arquitectura 
bioclimática. 

B2.2. Realizar deseños sinxelos 
empregando a simboloxía 
axeitada. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa 
simboloxía de instalacións 
eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e 
saneamento, aire acondicionado 
e gas. 

CMCCT 

CAA 

TEB2.2.2. Deseña con axuda de 
software unha instalacións para 
unha vivenda tipo con criterios 
de eficiencia enerxética.  

CMCC 

CD 

CSC 

CSIEE 

b 

g 

B2.3. Normativa, simboloxía, 
análise e montaxe de 
instalacións básicas. 

B2.3. Experimentar coa montaxe de 
circuítos básicos e valorar as 
condicións que contribúen ao 

TEB2.3.1. Realiza montaxes 
sinxelos e experimenta e analiza 
o seu funcionamento. 

CMCCT 

CAA 
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 Tecnoloxía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

f 

m 

B2.4. Aforro enerxético nunha 
vivenda. Arquitectura 
bioclimática. 

aforro enerxético. CSIEE 

a 

g 

h 

m 

B2.4. Aforro enerxético nunha 
vivenda. Arquitectura 
bioclimática. 

B2.4. Avaliar a contribución da 
arquitectura da vivenda, das súas 
instalacións e dos hábitos de 
consumo ao aforro enerxético. 

TEB2.4.1. Propón medidas de 
redución do consumo enerxético 
dunha vivenda. 

CAA 

CSC  

CSIEE 

 Bloque 3. Electrónica  

f 

g 

h 

o 

B3.1. Electrónica analóxica. 

B3.2. Compoñentes básicos. 

B3.3. Simboloxía e análise de 
circuítos elementais. 

B3.1. Analizar e describir o 
funcionamento e a aplicación dun 
circuíto electrónico e os seus 
compoñentes elementais. 

TEB3.1.1. Describe o 
funcionamento dun circuíto 
electrónico formado por 
compoñentes elementais. 

CCL 

CMCCT 

TEB3.1.2. Explica as 
características e as funcións de 
compoñentes básicos: resistor, 
condensador, díodo e transistor. 

CCL 

CMCCT 

e 

f 

B3.3. Simboloxía e análise de 
circuítos elementais. 

B3.4. Uso de simuladores para 
analizar o comportamento dos 
circuítos electrónicos. 

B3.2. Empregar simuladores que 
faciliten o deseño e permitan a 
práctica coa simboloxía 
normalizada. 

TEB3.2.1. Emprega simuladores 
para o deseño e a análise de 
circuítos analóxicos básicos, 
utilizando simboloxía axeitada. 

CD 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

b 

f 

g 

B3.5. Montaxe de circuítos 
sinxelos. 

B3.3. Experimentar coa montaxe de 
circuítos elementais e aplicalos no 
proceso tecnolóxico. 

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de 
circuítos electrónicos básicos 
deseñados previamente. 

CMCCT 

f 

g 

B3.6. Electrónica dixital. 

B3.7. Aplicación da álxebra de 
Boole a problemas tecnolóxicos 
básicos. 

B3.4. Realizar operacións lóxicas 
empregando a álxebra de Boole na 
resolución de problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.4.1. Realiza operacións 
lóxicas empregando a álxebra de 
Boole. 

CMCCT 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións 
lóxicas con procesos técnicos. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

f 

g 

B3.8. Portas lóxicas. B3.5. Resolver mediante portas 
lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos. 

TEB3.5.1. Resolve mediante portas 
lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

 Bloque 4. Control e robótica  

f 

g 

B4.1. Sistemas automáticos; 
compoñentes característicos de 
dispositivos de control. 

B4.1. Analizar sistemas automáticos 
e describir os seus compoñentes. 

TEB4.1.1. Describe os 
compoñentes dos sistemas 
automáticos. 

CCL 

CMCCT 

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento 
de automatismos en dispositivos 
técnicos habituais, diferenciando 
entre lazo aberto e pechado. 

CMCCT 

CAA 

f 

g 

B4.2. Deseño e construción de 
robots.  

B4.3. Graos de liberdade. 

B4.4. Características técnicas. 

B4.2. Montar automatismos sinxelos. TEB4.2.1. Representa e monta 
automatismos sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

e 

g 

B4.5. O computador como 
elemento de programación e 

B4.3. Desenvolver un programa para 
controlar un sistema automático ou 

TEB4.3.1. Desenvolve un programa 
para controlar un sistema 

CMCCT 

CD 
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 Tecnoloxía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

control. 

B4.6. Linguaxes básicas de 
programación. 

B4.7. Aplicación de tarxetas 
controladoras na 
experimentación con prototipos 
deseñados. 

un robot e o seu funcionamento de 
forma autónoma. 

automático ou un robot que 
funcione de forma autónoma en 
función da realimentación que 
recibe do contorno. 

CAA 

CSIEE 

 Bloque 5. Neumática e hidráulica  

f 

h 

o 

B5.1. Análise de sistemas 
hidráulicos e pneumáticos. 

B5.2. Compoñentes. 

B5.1. Coñecer as principais 
aplicacións das tecnoloxías 
hidráulica e pneumática. 

TEB5.1.1. Describe as principais 
aplicacións das tecnoloxías 
hidráulica e pneumática. 

CCL 

CMCCT 

f 

h 

o 

B5.3. Principios físicos de 
funcionamento. 

B5.2. Identificar e describir as 
características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas. 

TEB5.2.1. Identifica e describe as 
características e o 
funcionamento deste tipo de 
sistemas. 

CCL 

CMCCT 

f B5.4. Simboloxía. B5.3. Coñecer e manexar con soltura 
a simboloxía necesaria para 
representar circuítos. 

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e 
a nomenclatura para representar 
circuítos que resolvan un 
problema tecnolóxico. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

e 

g 

B5.5. Uso de simuladores no 
deseño de circuítos básicos. 

B5.6. Aplicación en sistemas 
industriais. 

B5.4. Experimentar con dispositivos 
pneumáticos ou simuladores 
informáticos. 

TEB5.4.1. Realiza montaxes de 
circuítos sinxelos pneumáticos 
ou hidráulicos con compoñentes 
reais ou mediante simulación. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade  

g 

m 

B6.1. O desenvolvemento 
tecnolóxico ao longo da historia. 

B6.1. Coñecer a evolución 
tecnolóxica ao longo da historia. 

TEB6.1.1. Identifica os cambios 
tecnolóxicos máis importantes 
que se produciron ao longo da 
historia da humanidade. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

CSC 

l 

n 

B6.2. Análise da evolución de 
obxectos técnicos e 
tecnolóxicos. Importancia da 
normalización nos produtos 
industriais. 

B6.2. Analizar obxectos técnicos e 
tecnolóxicos mediante a análise de 
obxectos. 

TEB6.2.1. Analiza obxectos 
técnicos e a súa relación co 
contorno, interpretando a súa 
función histórica e a evolución 
tecnolóxica. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

f 

l 

n 

B6.3. Aproveitamento de materias 
primas e recursos naturais. 

B6.4. Adquisición de hábitos que 
potencien o desenvolvemento 
sustentable. 

B6.3. Valorar a repercusión da 
tecnoloxía no día a día. 

TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor 
fronte ao desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da análise de 
obxectos, relacionado inventos e 
descubertas co contexto en que 
se desenvolven. 

CCL  

CMCCT 

CSC 

CCEC 

TEB6.3.2. Interpreta as 
modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en cada 
período histórico, axudándose 
de documentación escrita e 
dixital. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 
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2.4. TIC de 4º de ESO 
 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede  

a 

b 

f 

g 

h 

i 

o 

B1.1. Políticas de seguridade para 
a protección do individuo na 
interacción coa rede. 
Contrasinais. Condutas e hábitos 
seguros. 

B1.2. Intercambio e publicación de 
información dixital na rede. 
Seguridade e responsabilidade 
no uso dos servizos de 
publicación. 

B1.1. Adoptar condutas e hábitos 
que permitan a protección do 
individuo na súa interacción na 
rede. 

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en contornos virtuais. 

CD 

CSC 

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras 
de utilización de contrasinais 
para a protección da información 
persoal. 

CD 

CMCCT. 

a 

b 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B1.3. Dereitos de propiedade 
intelectual e de explotación dos 
materiais aloxados na web. Tipos 
de licenzas de distribución. 

B1.2. Acceder a servizos de 
intercambio e publicación de 
información dixital con criterios 
de seguridade e uso 
responsable. 

TICB1.2.1. Realiza actividades con 
responsabilidade sobre 
conceptos como a propiedade e 
o intercambio de información. 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

g 

h 

i 

m 

ñ 

B1.4. Propiedade e distribución do 
software e da información. Tipos 
de licenzas de uso e distribución. 

B1.5. Identidade dixital, privacidade 
e seguridade. Desenvolvemento 
de actitudes de protección activa 
ante dos intentos de fraude. 

B1.3. Recoñecer e comprender os 
dereitos dos materiais aloxados 
na web. 

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes 
e navega coñecendo a 
importancia da identidade dixital 
e os tipos de fraude da web. 

CD 

CAA 

CSC 

TICB1.3.2. Diferencia o concepto 
de materiais suxeitos a dereitos 
de autoría e materiais de libre 
distribución. 

CD 

CSC 

CCEC 

 Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes  

f B2.1. Funcións de configuración 
dos equipamentos informáticos. 

B2.1. Utilizar e configurar 
equipamentos informáticos, 
identificando os elementos que 
os configuran e a súa función no 
conxunto. 

TICB2.1.1. Realiza operacións 
básicas de organización e 
almacenamento da información. 

CD 

CMCCT. 

CAA 

TICB2.1.2. Configura elementos 
básicos do sistema operativo e 
de accesibilidade do 
equipamento informático. 

CD 

CMCCT. 

f B2.2. Instalación e eliminación de 
software de propósito xeral. 

B2.2. Xestionar a instalación e 
eliminación de software de 
propósito xeral. 

TICB2.2.1. Resolve problemas 
vinculados aos sistemas 
operativos e ás aplicacións e os 
programas vinculados a estes. 

CD 

CMCCT. 

CAA 

a 

f 

B2.3. Utilización de software de 
comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

B2.3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

TICB2.3.1. Administra o 
equipamento con 
responsabilidade e coñece 
aplicacións de comunicación 
entre dispositivos. 

CD 

CMCCT. 

f B2.4. Arquitectura dun computador: 
compoñentes básicos e 
características. 

B2.4. Coñecer a arquitectura dun 
computador, identificando os 
seus compoñentes básicos, e 

TICB2.4.1. Analiza e coñece 
diversos compoñentes físicos 
dun computador, as súas 

CD 

CMCCT. 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

describir as súas características. características técnicas e as 
conexións entre eles. 

f B2.5. Elementos e sistemas para a 
comunicación con fíos e sen 
eles. 

B2.5. Analizar os elementos e os 
sistemas que configuran a 
comunicación con fíos e sen 
eles. 

TICB2.5.1. Describe as formas de 
conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

 Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital  

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

a 

o 

B3.1. Procesos de produción de 
documentos con aplicacións 
ofimáticas e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. Importación de 
imaxes e gráficos. 

B3.2. Formatos abertos e 
estándares de formato na 
produción de documentación. 

B3.3. Operacións básicas en follas 
de cálculo. Creación de gráficos. 
Elaboración de informes sinxelos. 

B3.4. Organización da información 
en bases de datos. Realización 
de consultas básicas e xeración 
de documentos. 

B3.1. Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio para a 
produción de documentos. 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta 
documentos de texto con 
aplicacións informáticas que 
facilitan a inclusión de táboas, 
imaxes, fórmulas, gráficos, así 
como outras posibilidades de 
deseño, e interactúa con outras 
características do programa. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

TICB3.1.2. Produce informes que 
requiren o emprego de follas de 
cálculo, que inclúan resultados 
textuais, numéricos e gráficos. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CSIEE 

TICB3.1.3. Elabora bases de datos 
sinxelas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar 
datos, organizar a información e 
xerar documentos. 

CD 

CMCCT. 

CAA 

CSIEE 

c 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B3.5. Tipos de presentacións e 
estrutura do contido. Deseño da 
estrutura e de elementos gráficos 
adecuados para o público 
obxectivo. Importación de 
elementos multimedia, de imaxes 
e de gráficos. 

B3.6. Edición e montaxe de 
materiais audiovisuais a partir de 
fontes diversas. Captura de 
imaxe, de audio e de vídeo, e 
conversión a outros formatos. 

B3.7. Tratamento básico da imaxe 
dixital. Exposición, saturación, 
luminosidade e contraste. 
Resolución e formatos. 

B3.2. Elaborar contidos de imaxe, 
audio e vídeo, e desenvolver 
capacidades para integralos en 
diversas producións. 

TICB3.2.1. Integra elementos 
multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, 
adecuando o deseño e a 
maquetaxe á mensaxe e ao 
público obxectivo a quen vai 
dirixido. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

CSC 

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de 
captura de imaxe, audio e vídeo, 
edita a información mediante 
software específico e crea novos 
materiais en diversos formatos. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 Bloque 4. Seguridade informática  

a 

f 

B4.1. Procedementos de 
intercambio de información entre 
dispositivos físicos de 
características técnicas diversas.  

B4.2. Riscos de seguridade para 
sistemas, aplicacións e datos. 
Hábitos de protección. 

B4.3. Medidas de seguridade activa 
e pasiva. Actualización do 
software. Antivirus e devasas. 

B4.1. Adopta condutas de 
seguridade activa e pasiva na 
protección de datos e no 
intercambio de información. 

TICB4.1.1. Analiza e coñece 
dispositivos físicos e 
características técnicas, de 
conexión e de intercambio de 
información entre eles.  

CD 

CMCCT. 

TICB4.1.2. Coñece os riscos de 
seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados. 

CD 

CMCCT. 

TICB4.1.3. Describe a importancia 
da actualización do software e do 
emprego de antivirus e de 

CD 

CMCCT. 

CCL 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

devasas para garantir a 
seguridade. 

 Bloque 5. Publicación e difusión de contidos  

b 

f 

B5.1. Compartición de recursos en 
redes locais e en internet. 

B5.1. Utilizar dispositivos de 
intercambio de información 
coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión 
entre eles. 

TICB5.1.1. Realiza actividades que 
requiren compartir recursos en 
redes locais e virtuais. 

CD 

CMCCT. 

CAA 

CSC 

a 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B5.3. Deseño de páxinas web 
sinxelas. 

B5.2. Elaborar e publicar contidos 
na web que integren información 
textual, numérica, sonora e 
gráfica. 

TICB5.2.1. Integra e organiza 
elementos textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e 
coñece os protocolos de 
publicación, baixo estándares 
adecuados e con respecto aos 
dereitos de propiedade. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

a 

b 

c 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B5.4. Creación e publicación na 
web. Estándares de publicación. 

B5.5. Traballo colaborativo con 
servizos na nube e coas 
ferramentas das TIC de carácter 
social. 

B5.3. Coñecer os estándares de 
publicación e empregalos na 
produción de páxinas web e coas 
ferramentas das TIC de carácter 
social. 

TICB5.3.1. Participa 
colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter 
social e xestiona os propios. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

 Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión  

a 

b 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B6.1. Creación e publicación na 
web de materiais multiplataforma 
accesibles.  

B6.2. Recursos e plataformas de 
formación a distancia, emprego e 
saúde.  

B6.3. Administración electrónica e 
comercio electrónico: 
intercambios económicos e 
seguridade. 

B6.4. Sincronización entre 
dispositivos móbiles e 
computadores. 

B6.1. Desenvolver hábitos no uso 
de ferramentas que permitan a 
accesibilidade ás producións 
desde diversos dispositivos 
móbiles. 

TICB6.1.1. Elabora materiais para a 
web que permiten a 
accesibilidade á información 
multiplataforma. 

CD 

CMCCT. 

CSIEE 

TICB6.1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas nas que está 
rexistrado/a e que ofrecen 
servizos de formación, lecer, etc. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSC 

TICB6.1.3. Sincroniza a información 
entre un dispositivo móbil e outro 
dispositivo. 

CD 

CMCCT. 

a 

b 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

B6.5. Redes sociais. Privacidade e 
seguridade persoal na 
interacción en redes sociais. 

B6.2. Empregar o sentido crítico e 
desenvolver hábitos adecuados 
no uso e no intercambio da 
información a través de redes 
sociais e plataformas. 

TICB6.2.1. Participa activamente en 
redes sociais con criterios de 
seguridade. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

o 

f 

m 

ñ 

B6.6. Utilización de canles de 
distribución de contidos 
multimedia para distribución de 
materiais propios. 

B6.3. Publicar e relacionar 
mediante hiperligazóns 
información en canles de 
contidos multimedia, 
presentacións, imaxe, audio e 
vídeo. 

TICB6.3.1. Emprega canles de 
distribución de contidos 
multimedia para aloxar materiais 
propios e enlazalos noutras 
producións. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CSC 

 

 

3. Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente 

os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 

permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona. 

 

 

4. Temporalización dos contidos 

 

4.1. Tecnoloxía de 2º de ESO 
 

− 1º trimestre: bloque 3 (afondando na madeira e os metais) 

− 2º trimestre: bloque 2 e o apartado de estruturas do bloque 4 

− 3º trimestre: introdución aos apartados de mecanismos e electricidade do bloque 4 

 

Os bloques 1 e 5 desenvolveranse durante todo o curso, a través de actividades 

prácticas que se poidan realizar con ferramentas ou ordenador (en condicións normais, 

habería unha sesión semanal no taller e outra na aula de informática). 

 

4.2. Tecnoloxía de 3º de ESO 
 

− 1º trimestre: bloque 5 e 3 (afondando nos materiais plásticos e de construción) 

− 2º trimestre: bloques 1 e 4 

− 3º trimestre: bloque 2 e afondamento no apartado de mecanismos introducido en 2º 

de ESO (do seu bloque 4). 
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4.3. Tecnoloxía de 4º de ESO 

 

− 1º trimestre: bloque 2 

− 2º trimestre: bloques 3, 4 e 5 

− 3º trimestre: bloques 1 e 6 

 

4.4. TIC de 4º de ESO 
 

− 1º trimestre: bloques 2 e 5 

− 2º trimestre: bloque 3 

− 3º trimestre: bloques 1, 4 e 6 

 

 

5. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
 

5.1. Contidos mínimos de Tecnoloxía de 2º de ESO 
 

− Hardware: compoñentes internos e periféricos. 

− Software: sistemas operativos e aplicacións ofimáticas. 

− Internet: navegadores e servizos básicos. 

− Materiais: clasificación e propiedades xerais. 

− Madeira: composición, propiedades, obtención, clasificación e técnicas básicas de 

transformación no taller e na industria. 

− Metais: composición, propiedades, obtención, clasificación e técnicas básicas de 

transformación no taller e na industria. 

− Debuxo: materiais, uso das ferramentas, escalas, vistas dun obxecto e 

acoutamento. 

− Estruturas: esforzos, elementos, características e clasificación. 

− Mecanismos: descrición e cálculos dos principais mecanismos de transmisión e 

transformación do movemento. 

− Electricidade: fundamentos. Efectos, circuítos e magnitudes básicas. Lei de Ohm. 

Obtención e transporte. 

 

5.2. Contidos mínimos de Tecnoloxía de 3º de ESO 
 

− Hardware: compoñentes dun ordenador. 

− Software: sistema binario, medida da cantidade de información dixital, sistemas 

operativos e aplicacións. 

− Materiais plásticos: composición, propiedades, obtención, clasificación e técnicas 

básicas de transformación no taller e na industria. 

− Materiais pétreos e cerámicos: composición, propiedades, obtención, clasificación 

e técnicas básicas de transformación. 

− Materiais téxtiles: composición, propiedades, obtención e clasificación. 

− Debuxo: Perspectiva isométrica, cabaleira e cónica. Instrumentos de medida. 
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Debuxo Asistido por Ordenador. 

− Mecanismos: descrición e cálculos dos principais mecanismos de transmisión e 

transformación do movemento. 

− Motores térmicos: 4 tempos, 2 tempos e Diesel. 

− Electricidade: fundamentos. Efectos, circuítos e magnitudes básicas. Lei de Ohm. 

Cálculos enerxéticos. Corrente continua e alterna. Dispositivos electromagnéticos e 

electrónicos básicos. Xeración. 

 

5.3. Contidos mínimos de Tecnoloxía de 4º de ESO 
 

− Instalacións da vivenda: dispositivos eléctricos de control e protección, 

compoñentes básicos para o subministro e evacuación de auga, principais 

sistemas de calefacción, principais sistemas de subministro de gas.  

− Electrónica: compoñentes básicos, uso do polímetro, diferenza e conversión entre 

información analóxica e dixital, portas lóxicas, táboas de verdade, ecuacións 

lóxicas. 

− Pneumática en Hidráulica: compresores e bombas, cilindros, válvulas distribuidoras 

e de tratamento. 

− Telecomunicacións: características das ondas, bandas de frecuencias, tipos de 

antenas, modulación, telefonía fixa, células e xeracións da telefonía móbil, 

televisión, características e principais aplicacións das principais órbitas satelitais. 

− Redes de ordenadores: clasificación, medida da cantidade de información dixital, 

hardware das redes locais, Internet (tipos de acceso, modems, hipertexto, 

direccións URL e IP, servidores DNS e perigos). 

− Historia da Tecnoloxía: séculos XVIII, XIX e XX. 

 

5.4. Contidos mínimos de TIC de 4º de ESO 
 

− Introdución: medida da cantidade de información dixital, características básicas dos 

principais sistemas operativos, características dos principais compoñentes internos 

e externos dun ordenador. 

− Publicación e difusión de contidos: elaboración de presentacións, creación e 

publicación de páxinas web, xestores de contidos e ferramentas de colaboración en 

rede. 

− Multimedia: técnicas básicas do tratamento de imaxes, xeración de debuxos 

sinxelos, edición de audio e vídeo. 

− Redes: características e configuración dos principais dispositivos das redes locais 

con ou sen fíos. Internet (acceso, estrutura e utilidade). Medidas de seguridade. 
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6. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

6.1. Tecnoloxía de 2º de ESO 
 

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable 
Procedementos e instrumentos 

de avaliación 

B1 

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

Deseño do prototipo realizado nun sistema de 
representación. 

TEB1.2.1. Elabora a documentación 
necesaria para a planificación da 
construción do prototipo. 

Realización da planificación do proxecto con todos 
os documentos que a compoñen. 

TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá 
solución a un problema técnico sinxelo, 
mediante o proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos. 

Fabricación do prototipo. 

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito 
responsable e respectuoso. 

Observación no taller. 

B2 

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e 
perspectivas obxectos e sistemas técnicos, 
mediante esbozos e empregando criterios 
normalizados de acoutamento e escala.  

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos 
sinxelos como elementos de información 
de produtos tecnolóxicos. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

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

Realización de exercicios no ordenador. 

B3 

TEB3.1.1. Describe as características 
propias dos materiais de uso técnico. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con 
que están fabricados obxectos técnicos 
cotiás. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

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

Observación no taller. 

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

Realización do plan no taller. 

B4 

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

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

TEB4.1.2. Identifica os esforzos 
característicos e a súa transmisión nos 
elementos que configuran a estrutura. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

TEB4.2.1. Describe, mediante información 
escrita e gráfica, como transforman e 
transmiten o movemento distintos 
mecanismos. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 
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TEB4.2.2. Calcula a relación de 
transmisión de elementos mecánicos como 
as poleas e as engrenaxes. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

TEB4.2.3. Explica a función dos elementos 
que configuran unha máquina ou un 
sistema desde o punto de vista estrutural e 
mecánico. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

TEB4.2.4. Simula mediante software 
específico e mediante simboloxía 
normalizada sistemas mecánicos. 

Exercicios de simulación no ordenador. 

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

Deseño e fabricación do sistema mecánico. 

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

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 
Realización de prácticas de montaxe no taller. 

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos 
básicos, utilizando software específico e 
simboloxía adecuada, e experimenta cos 
elementos que o configuran. 

Exercicios de simulación no ordenador. 

B5 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun 
computador. 

Realización de exercicios. 
Proba escrita. 

TEB5.2.1. Manexa programas e software 
básicos. 

Realización de exercicios no ordenador. 

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e dispositivos 
electrónicos. 

Observación do manexo no taller. 

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

Realización de exercicios no ordenador. 

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

Aplicacións acadadas. 
Proba escrita. 

 

 

6.2. Tecnoloxía de 3º de ESO 
 

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable 
Procedementos e instrumentos 

de avaliación 

B1 

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

Tempo invertido, claridade de explicación. 

Elabora a documentación necesaria para a 
planificación da construción do prototipo. 

Presentación, redacción adecuada, ortografía, 
representación gráfica axeitada, claridade de 
explicación. 

Constrúe un prototipo que dá solución a un 
problema técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 

Correcto funcionamento, tempo invertido, utilización 
da ferramenta axeitada. 

Traballa en equipo de xeito responsable e 
respectuoso. 

No seu equipo non hai discusións. 
Corrixe aos seus compañeiros de xeito construtivo. 
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable 
Procedementos e instrumentos 

de avaliación 

B2 

Interpreta esbozos e bosquexos como 
elementos de información de produtos 
tecnolóxicos. 

Entrega de esbozos para que interpreten. 
Entrega circuítos coa correcta simboloxía. 

Produce os documentos relacionados cun 
prototipo empregando software específico 
de apoio. 

Sabe utilizar Crocodile. 
Sabe utilizar LibreCAD. 
Sabe utilizar Relatrán. 

B3 

Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico, comparando as 
súas propiedades. 

Proba escrita. 

Explica as técnicas de identificación das 
propiedades mecánicas dos materiais de 
uso técnico. 

Proba escrita. 

B4 

Explica os principais efectos da corrente 
eléctrica e a súa conversión. 

Proba escrita. 

Utiliza os instrumentos de medida para 
coñecer as magnitudes eléctricas de 
circuítos básicos. 

Proba práctica con polímetro. 

Calcula as magnitudes eléctricas básicas 
en circuítos eléctricos sinxelos. 

Proba escrita. 

Deseña e monta circuítos eléctricos e 
electrónicos básicos empregando: 
lámpadas, zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, 
conectadores, condensadores e 
resistencias. 

Diferentes prácticas no taller. 

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

Diferentes prácticas con Crocodile. 

Elabora un programa informático que 
xestione o funcionamento dun sistema de 
control. 

Diferentes “desafíos” LEGO. 

B5 

Identifica as partes dun computador e é 
capaz de substituír e montar pezas clave. 

Proba visual. 

Manexa espazos web, plataformas e 
outros sistemas de intercambio de 
información. 

Traballo na Aula Virtual. 
Busca adecuadamente información e comparte a 
que ten. 

Coñece as medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de risco. 

Coñece antivirus e sabe utilizalos. 
Sabe os riscos que entraña o uso das redes sociais. 
Respecta os consellos sobre os contrasinais nos 
diferentes sitios. 

Instala e manexa programas e software 
básicos. 

Proba individual na que instale e desinstale un 
programa en Windows. 
Corrección de anteproxectos e memorias. 

Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. 

Observación diaria. 

Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos informáticos. 

Corrección de presentacións, anteproxectos e 
memorias. 
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6.3. Tecnoloxía de 4º de ESO  
 

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable 
Procedementos e instrumentos 

de avaliación 

B1 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os 
sistemas fundamentais que se utilizan na 
comunicación con fíos e sen eles. 

Proba escrita. 

TEB1.1.2. Describe as formas de conexión 
na comunicación entre dispositivos dixitais. 

Proba escrita. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica 
información a través de internet 
empregando servizos de localización, 
comunicación intergrupal e xestores de 
transmisión de son, imaxe e datos. 

Prácticas no ordenador. 

TEB1.2.2. Coñece as medidas de 
seguridade aplicables a cada situación de 
risco. 

Proba escrita. 
Prácticas no ordenador. 

TEB1.3.1. Desenvolve un programa 
informático sinxelo para resolver 
problemas, utilizando unha linguaxe de 
programación. 

Proba escrita. 
Prácticas no ordenador. 

TEB1.4.1. Utiliza o computador como 
ferramenta de adquisición e interpretación 
de datos, e como realimentación doutros 
procesos cos datos obtidos. 

Prácticas no ordenador. 

B2 

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas 
nunha vivenda. 

Proba escrita. 

TEB2.1.2. Describe os elementos que 
compoñen as instalacións dunha vivenda. 

Proba escrita. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía 
de instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, 
aire acondicionado e gas. 

Proba escrita. 
Prácticas no ordenador. 

TEB2.2.2. Deseña con axuda de software 
unha instalación para unha vivenda tipo 
con criterios de eficiencia enerxética.  

Prácticas no ordenador. 

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e 
experimenta e analiza o seu 
funcionamento. 

Prácticas de montaxe no taller. 

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do 
consumo enerxético dunha vivenda. 

Proba escrita. 

B3 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun 
circuíto electrónico formado por 
compoñentes elementais. 

Proba escrita.  
Exercicios no taller. 

TEB3.1.2. Explica as características e as 
funcións de compoñentes básicos: resistor, 
condensador, díodo e transistor. 

Proba escrita. 
Exercicios no taller. 

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o 
deseño e a análise de circuítos analóxicos 
básicos, utilizando simboloxía axeitada. 

Prácticas no ordenador. 

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos 
electrónicos básicos deseñados 

Prácticas de montaxe no taller. 
Deseño e fabricación dun proxecto de control no 
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable 
Procedementos e instrumentos 

de avaliación 

previamente.  taller. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas 
empregando a álxebra de Boole. 

Proba escrita. 
Exercicios no taller. 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas 
con procesos técnicos. 

Proba escrita. 
Exercicios no taller. 

TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas 
problemas tecnolóxicos sinxelos. 

Proba escrita 
Prácticas de montaxe no taller. 

B4 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos 
sistemas automáticos. 

Proba escrita. 

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de 
automatismos en dispositivos técnicos 
habituais, diferenciando entre lazo aberto e 
pechado. 

Proba escrita. 
Exercicios no taller. 

TEB4.2.1. Representa e monta 
automatismos sinxelos. 

Deseño e fabricación dun proxecto de control no 
taller. 

TEB4.3.1. Desenvolve un programa para 
controlar un sistema automático ou un 
robot que funcione de forma autónoma en 
función da realimentación que recibe do 
contorno. 

Proba escrita. 
Prácticas no ordenador. 

B5 

TEB5.1.1. Describe as principais 
aplicacións das tecnoloxías hidráulica e 
pneumática. 

Proba escrita. 

TEB5.2.1. Identifica e describe as 
características e o funcionamento deste 
tipo de sistemas. 

Proba escrita. 
Exercicios no taller. 

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a 
nomenclatura para representar circuítos 
que resolvan un problema tecnolóxico. 

Proba escrita. 
Exercicios no taller. 

TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos 
sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con 
compoñentes reais ou mediante 
simulación. 

Prácticas de ordenador no taller. 

B6 

TEB6.1.1. Identifica os cambios 
tecnolóxicos máis importantes que se 
produciron ao longo da historia da 
humanidade. 

Proba escrita. 
Actividade webquest. 

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a 
súa relación co contorno, interpretando a 
súa función histórica e a evolución 
tecnolóxica. 

Proba escrita. 
Actividade webquest. 

TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao 
desenvolvemento tecnolóxico a partir da 
análise de obxectos, relacionado inventos 
e descubertas co contexto en que se 
desenvolven. 

Proba escrita. 
Actividade webquest. 

TEB6.3.2. Interpreta as modificacións 
tecnolóxicas, económicas e sociais en cada 
período histórico, axudándose de 
documentación escrita e dixital. 

Proba escrita. 
Actividade webquest. 



CPI do Feal       Programación de Tecnoloxía 2021-2022 

 

 
Páxina 25 

 

6.4. TIC de 4º de ESO 
 

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable 
Procedementos e instrumentos 

de avaliación 

B1 

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en contornos virtuais. 

Observación na aula. 

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contrasinais para a 
protección da información persoal. 

Proba escrita. 
Observación na aula. 

TICB1.2.1. Realiza actividades con 
responsabilidade sobre conceptos como a 
propiedade e o intercambio de información. 

Proba escrita. 
Observación na aula. 

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e 
navega coñecendo a importancia da 
identidade dixital e os tipos de fraude da 
web. 

Proba escrita. 
Observación na aula. 

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de 
materiais suxeitos a dereitos de autoría e 
materiais de libre distribución. 

Proba escrita. 

B2 

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de 
organización e almacenamento da 
información. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do 
sistema operativo e de accesibilidade do 
equipamento informático. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados 
aos sistemas operativos e ás aplicacións e 
os programas vinculados a estes. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB2.3.1. Administra o equipamento con 
responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre dispositivos. 

Observación na aula. 
Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos 
compoñentes físicos dun computador, as 
súas características técnicas e as 
conexións entre eles. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión 
na comunicación entre dispositivos dixitais. 

Proba escrita. 

B3 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos 
de texto con aplicacións informáticas que 
facilitan a inclusión de táboas, imaxes, 
fórmulas, gráficos, así como outras 
posibilidades de deseño, e interactúa con 
outras características do programa. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB3.1.2. Produce informes que requiren 
o emprego de follas de cálculo, que inclúan 
resultados textuais, numéricos e gráficos. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB3.1.3. Elabora bases de datos 
sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para 
consultar datos, organizar a información e 
xerar documentos. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, 
imaxe e texto na elaboración de 
presentacións, adecuando o deseño e a 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable 
Procedementos e instrumentos 

de avaliación 

maquetaxe á mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai dirixido. 

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de 
captura de imaxe, audio e vídeo, edita a 
información mediante software específico e 
crea novos materiais en diversos formatos. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

B4 

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos 
físicos e características técnicas, de 
conexión e de intercambio de información 
entre eles.  

Proba escrita. 

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade 
e emprega hábitos de protección 
adecuados. 

Proba escrita. 

TICB4.1.3. Describe a importancia da 
actualización do software e do emprego de 
antivirus e de devasas para garantir a 
seguridade. 

Proba escrita. 

B5 

TICB5.1.1. Realiza actividades que 
requiren compartir recursos en redes locais 
e virtuais. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos 
textuais e gráficos en estruturas 
hipertextuais. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece 
os protocolos de publicación, baixo 
estándares adecuados e con respecto aos 
dereitos de propiedade. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en 
diversas ferramentas das TIC de carácter 
social e xestiona os propios. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

B6 

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web 
que permiten a accesibilidade á 
información multiplataforma. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB6.1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas plataformas nas 
que está rexistrado/a e que ofrecen 
servizos de formación, lecer, etc. 

Probas prácticas na aula. 

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre 
un dispositivo móbil e outro dispositivo. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 

TICB6.2.1. Participa activamente en redes 
sociais con criterios de seguridade. 

Probas prácticas na aula. 

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución 
de contidos multimedia para aloxar 
materiais propios e enlazalos noutras 
producións. 

Proba escrita. 
Probas prácticas na aula. 
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7. Metodoloxía didáctica 

 

Sempre hai que partir do desenvolvemento do alumnado para asegurar a 

construción de aprendizaxes significativas: os seus coñecementos, o seu 

desenvolvemento psicolóxico e o seu desexo de aprender. Procurarase unha aprendizaxe 

funcional, que poida ser xeneralizada e aplicada a outros contextos e situacións. 

 

O grao de dificultade non deberá ser nin demasiado fácil, provocando o 

aburrimento, nin demasiado difícil, provocando a desconexión. Os ritmos de aprendizaxe 

favorécense mediante unha exposición ordenada e graduada na súa complexidade, tendo 

en conta que cada estudante ten o seu propio ritmo e ofrece respostas diferentes aos 

mesmos estímulos. 

 

O obxectivo xeral é o desenvolvemento pleno da personalidade do alumnado, por 

iso as unidades didácticas permitirán un desenvolvemento flexible, na alternancia de 

métodos de traballo, materiais didácticos ou equipamentos. 

 

7.1. Método 

 

a) Método expositivo: 

 

En cada unidade didáctica o profesor/a realizará unha exposición teórica para 

informar, suxerir e estimular. Estas exposicións de contidos poderanse acompañar de 

medios audiovisuais e por suposto, anotacións no encerado ou libro de texto.  

 

Tratarase de relacionar os conceptos das diferentes unidades didácticas para que a 

aprendizaxe sexa máis sólida. 

 

b) Método de análise: 

 

Afrontando o estudio dun sistema tecnolóxico, en primeiro lugar estimularase a 

busca de información mediante biblioteca, Internet, entrevistas ou visitas. 

 

A análise do sistema efectuarase desde diversos puntos de vista (ergonomía, 

estética, funcionalidade, ecoloxía ou seguridade), establecendo para cada un de eles os 

correspondentes subsistemas e as súas interdependencias. Estas análises non han de 

ser exhaustivas nin illadas. 

 

O proceso pódese aproveitar para realizar paralelamente actividades con 

instrumentos de medida ou de cálculo de magnitudes. Ditas actividades programaranse 

cun orden de complexidade crecente e adaptada ás características do alumnado. 
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c) Método de proxectos: 

 

O deseño, a construción e a verificación de prototipos, constitúen unha ferramenta 

fundamental na ensinanza da Tecnoloxía. Entre as vantaxes de este método podemos 

destacar que é investigador, globalizado, práctico, activo e cooperativo. Sen embargo, 

tamén hai desvantaxes: por unha parte necesita máis tempo, recursos e xestións; e por 

outra parte, pódese caer nun carácter excesivamente práctico da área enfocándoa cara á 

industria secundaria máis tradicional. 

 

Os proxectos non teñen por qué estar orientados a obxectos, tamén poderase 

recorrer a instalacións ou servizos. Así mesmo, as propostas do profesor/a poderán ser 

cerradas, abertas ou libres. Os proxectos constarán de tres fases: deseño, construción e 

verificación; xerando a primeira e a última a súa correspondente documentación. 

 

Os grupos de alumnado poderán ter proxectos independentes ou un común e 

tratarase de que as tarefas dentro de cada grupo sexan rotativas. A dificultade dos 

proxectos ao longo do curso será crecente e adaptada ao alumnado, tratando de alternar 

agrupamentos libres e impostos. 

 

Sexa cal sexa o método utilizado en cada momento, procurarase que sexa 

interdisciplinario, traballando en conexión con outras áreas para que o alumnado poida 

integrar os coñecementos que adquira en relación con outras disciplinas. 

 

Así mesmo, intentando contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado, 

traballaranse as competencias básicas dunha maneira máis ou menos directa, ben cando 

vaian implícitas nos conceptos que se traballen, ou ben a través dos agrupamentos ou a 

utilización dos materiais. 

 

7.2. Agrupamentos 

 

Segundo a actividade, así será o tipo de agrupamento: 

− Grupo medio: a clase, explicacións, determinación de normas, postas en común, 

puntos de acordo e desacordo. 

− Grupo pequeno: para deseño e realización do proxecto. Permite o traballo 

cooperativo, observar o comportamento máis desinhibido do alumnado e detectar 

necesidades individuais. 

− Traballo individual: Serve para afianzar conceptos e comprobar o nivel do 

alumnado. 

 

7.3. Secuencia 

 

En cada unidade, seguirase esta secuencia no desenvolvemento das actividades: 

introdución, desenvolvemento, consolidación, reforzo, ampliación e avaliación. 
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7.4. Organización dos espazos 

 

Ata agora, cada grupo tiña todas as semanas a posibilidade de ocupar durante unha 

sesión tanto o taller como unha aula de informática (no caso da materia de TIC, as tres 

sesións semanais tiñan lugar nunha aula de informática). Debido á situación sanitaria, 

este curso só será posible utilizar ambos espazos con seguridade en 4º de ESO, por 

tratarse dun grupo reducido, aínda que podería haber algunha excepción puntual noutros 

grupos. 

 

É moi importante deixar claro desde o principio do curso o xeito de organizar o 

traballo no taller. Isto está recollido nas Normas de Organización e Funcionamento. O 

taller debe estar perfectamente ordenado, coas zonas de paso perfectamente 

diferenciadas das zonas de traballo, as ferramentas de uso común en paneis con silueta, 

e as máquinas-ferramenta ou ferramentas delicadas gardadas en armarios baixo chave. 

Tamén en armarios, gardarase toda a bibliografía dispoñible polo departamento e todos 

os recursos multimedia. 

 

A única aula de informática que está operativa nestes momentos, ten os 

ordenadores en forma de U (facilitando a visión simultánea de tódalas pantallas) e un 

proxector fixo. 

 

 

8. Materiais e recursos didácticos 

 

Este curso, todos os niveis da ESO participarán no Programa Edixgal, e todos os 

contidos do departamento estarán dispoñibles na aula virtual do centro. 

 

 

9. Criterios de cualificación 

 

 Para superar cada avaliación, será necesario cumprir os seguintes requisitos: 

 

− Unha media de cinco puntos nas probas escritas, cun mínimo de tres puntos en 

cada unha delas. 

− Ter todos os traballos entregados e valorados como aptos. 

  

 O alumnado que non sexa avaliado positivamente nalgunha avaliación, poderá 

compensalo superando unha nova proba durante o terceiro trimestre, e entregando todos 

os traballos pendentes correctamente antes da avaliación final ordinaria. Para aprobar a 

avaliación final ordinaria, é necesaria unha media de cinco puntos nas tres avaliacións 

anteriores, e un mínimo de catro puntos en cada unha delas. 

 

 No caso de non superar a avaliación final ordinaria, será necesario superar unha 

proba extraordinaria, onde se esixirán os contidos mínimos do curso completo, sendo 
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imprescindible que antes fosen considerados aptos todos os traballos prácticos do curso. 

 

A cualificación terá como referencia os criterios de avaliación, e establecerase en 

función dos seguintes factores: 

 

− Comportamento nas aulas e nos desprazamentos 

− Interese pola aprendizaxe 

− Actividades diarias 

− Probas orais e escritas 

− Traballos en grupo 

− Grao de participación nas tarefas de grupo 

− Limpeza e orde no traballo 

− Coidado do material 

− Cumprimento das normas de seguridade 

− Cumprimento dos prazos e puntualidade 

 

Tanto a calidade dos traballos prácticos como a actitude en clase, poderán subir ou 

baixar ata dous puntos a media obtida nas probas escritas, de cara á cualificación global 

de cada avaliación. 

 

As condutas irregulares do alumnado durante o desenvolvemento das probas 

trataranse como segue: 

 

− A detección dunha consulta de información en calquera soporte gráfico ou 

audiovisual, suporá a retirada da proba, que será cualificada con cero puntos. 

− A detección dunha consulta a un compañeiro/a, suporá en principio unha 

amoestación verbal con baixada dun punto na proba, pero a reincidencia tamén 

suporía a retirada da proba. Isto aplicarase tanto a quen realiza a consulta como a 

quen a recibe, no caso de que a atenda. 

 

Cando exista a sospeita fundada de que se fixo algún tipo de consulta durante a 

proba, aínda que non fose detectada durante o seu desenvolvemento, poderase facer 

unha proba adicional de contraste, que trate dos contidos obxecto da sospeita.  

 

 

10. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente 

 

O departamento realiza a avaliación do proceso de ensino do seguinte xeito: 

 

− Comparando a presente programación coa memoria do curso anterior. 

− Contactando con compañeiros/as doutros centros, especialmente a través dos 

cursiños ou xornadas nas que participa (do CFR ou de APETEGA). 

− Analizando os resultados das probas diagnósticas. 
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11. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 

avaliación das materias pendentes 

 

Nun centro como o noso, no que a práctica totalidade do alumnado necesita facer 

uso do transporte escolar, os horarios nos que pode ser atendido quedan moi limitados. A 

lexislación vixente dá prioridade aos reforzos educativos nas áreas denominadas 

instrumentais, polo que o departamento opta por elaborar boletíns de exercicios de 

repaso, e ofrecer a posibilidade de realizar unha reunión mensual para resolver dúbidas.  

 

As probas de recuperación terán lugar, como anos anteriores, en febreiro e maio, 

sen que sexa necesario presentarse en maio cando se obteña cualificación positiva en 

febreiro. Estas probas farán referencia aos contidos mínimos esixidos, e non incluirán 

actividades a desenvolver no taller ou na aula de informática. Os traballos previos ás 

probas escritas poderán subir ata un punto a cualificación obtida nelas. 

 

No caso do alumnado de 3º de ESO con Tecnoloxía de 2º pendente, as probas só 

incluirán os seguintes temas: Clasificación das ferramentas, Propiedades dos materiais, 

Madeira e Metais (isto é posible porque os demais temas de 2º vólvense a estudar en 3º). 

 

 

12. Deseño da avaliación inicial 
 

En 2º de ESO, dado que a materia de Tecnoloxía é nova para o alumnado, 

comezarase con exercicios escritos que valoren as súas ideas previas sobre o concepto, 

a historia e as saídas laborais deste campo. 

 

Na Tecnoloxía de 3º e 4º de ESO, só se realizarán exercicios escritos iniciais para 

valorar a aprendizaxe anterior do alumnado na parte de Electricidade, posto que se trata 

de contidos cunha especial dificultade, e nos que se vai profundando ao longo dos tres 

cursos. 

 

Na materia de TIC de 4º de ESO, farase un test inicial na Aula Virtual que valore os 

coñecementos de Informática adquiridos polo alumnado nos cursos anteriores. 

 

Tanto en 3º como en 4º de ESO, faranse actividades de reforzo no caso de que a 

avaliación inicial sexa negativa. 

 

 

13. Medidas de atención á diversidade 

 

Durante esta etapa educativa, o alumnado experimenta moitos cambios na súa 

personalidade, que incluso poden estar unidos a situacións persoais adversas ou 

simplemente novas. Isto fai que calquera estudante poida necesitar unha atención 

especial para superar dificultades académicas nalgún momento. Para actuar nestes 
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casos, trataremos de ter unha comunicación fluída tanto cos titores/as como co 

departamento de Orientación. 

 

O alumnado con necesidades educativas especiais, tanto de reforzo educativo, 

como con adaptación curricular individualizada, serán avaliados de acordo coa súa 

situación particular, que se atopa rexistrada no departamento de Orientación.  

 

No presente curso, non haberá ningún Programa de Mellora da Aprendizaxe e do 

Rendemento no noso centro. 

 

 

14. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 

 

En todas as materias do noso departamento, traballaranse as seguintes ideas: 

 

− Respecto e solidariedade no traballo en equipo, independentemente das diferenzas 

físicas ou intelectuais. 

− Beneficios e riscos da actividade tecnolóxica en relación á natureza e á sociedade. 

− Contribución da tecnoloxía á creatividade artística. 

 

Ademais, utilizaranse as tecnoloxías da información e da comunicación para 

analizar diversos problemas éticos. 

 

 

15. Accións de contribución ao Proxecto Lector 

 

Durante todo o curso, traballaranse textos de carácter tecnolóxico mediante lecturas 

orais e probas escritas de comprensión lectora (cun peso dun 10% na cualificación do 

conxunto das probas escritas).  

 

Ademais, realizaranse outras actividades de lectura por grupos ou individuais, con 

diferentes características en cada trimestre: 

 

− 1º trimestre: selección de información tecnolóxica sobre un tema concreto nas 

revistas ou libros divulgativos dispoñibles na biblioteca, para a posterior 

elaboración dun resumo que será exposto en clase. 

− 2º trimestre: selección de artigos tecnolóxicos de actualidade sobre un tema 

concreto en páxinas web especializadas, para a posterior elaboración dun resumo 

que será exposto en clase. 

− 3º trimestre: lectura dun relato curto de ciencia ficción (con aspectos tecnolóxicos), 

que será valorada posteriormente a través dun cuestionario. O profesor/a proporá 

un só título para cada grupo. 
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16. Accións de contribución ao Plan TIC 

 

O departamento de Tecnoloxía está directamente vinculado ás TIC e continuará 

moi comprometido co seu fomento no Feal. 

 

Como xa comentamos anteriormente, este curso só será posible utilizar a aula de 

informática co grupo reducido de 4º de ESO, debido á situación sanitaria. 

Excepcionalmente, e sempre que se poida garantir a seguridade, podería utilizarse con 

algún outro grupo nalgún momento concreto. Adicionalmente, aproveitaremos os 

portátiles que recibe o alumnado a través do Programa Edixgal (nos tres niveis nos que 

traballa este departamento). 

 

 O software empregado polo alumnado será libre, ou polo menos gratuíto, sempre 

que sexa posible. Empregaranse programas dos seguintes tipos: 

 

− Ofimáticos: LibreOffice, Google Docs... 

− Debuxo: Inkscape, Google SketchUp, LibreCAD, Tinkercad... 

− Imaxe/Son: GIMP, Audacity, Adobe Premiere Elements... 

− Simuladores (de circuítos, estruturas, mecanismos...) 

− Programación: Scratch, mBlock, LEGO Mindstorms... 

 

A utilización de Internet será constante, tanto para a busca de información como 

para a comunicación entre o profesorado e o alumnado. En especial, traballarase 

intensamente na Aula Virtual do Feal, onde o departamento xa ten unha boa experiencia 

en todos os niveis, de xeito que se utilizará tanto para arquivar os materiais elaborados 

polo profesor/a coma para xestionar as actividades do alumnado. 

 

 

17. Accións de contribución ao Plan de Convivencia 

 

As materias do departamento de Tecnoloxía poden ser unha bo axuda para 

mellorar a convivencia da nosa comunidade educativa. Isto é así porque moitos dos 

traballos que se realizan nesta materias son en equipo. 

 

O tamaño e composición dos equipos poden modificarse cada pouco tempo, de 

xeito que cada vez se teñan menos en conta as diferenzas físicas ou intelectuais que 

poida haber entre o alumnado. 

 

 

18. Actividades complementarias e extraescolares 

 

 Debido á situación sanitaria, o presente curso non serán posibles este tipo de 

actividades. 
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19. Traballo a distancia 
 

En caso de que a situación sanitaria volva a esixir o traballo a distancia durante 

este curso, teranse en conta os seguintes puntos: 

 

− Seguirá utilizándose a Aula Virtual do Feal como canle de comunicación básico co 

alumnado, complementado coas ferramentas adicionais que poida ofrecer a 

Consellería de Educación. 

 

− Tratarase de garantir polo menos unha proba escrita presencial en cada trimestre, 

e en caso de non ser superada, unha recuperación do mesmo tipo. 

 

− As únicas tarefas que poderán ser valoradas a distancia de cara a avaliación, serán 

aquelas nas que poida quedar ben demostrada a súa autoría, sen axuda de 

terceiras persoas ou outros recursos non permitidos. Isto só é posible a través dun 

vídeo en directo (ou gravado nalgúns tipos de propostas), e coas condicións que se 

consideren. En calquera caso, non é viable facer unha videochamada individual a 

todo o alumnado para facer probas serias, polo que o desexable é realizar probas 

presenciais con todas as garantías sanitarias. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Xa hai tempo que a nova era tecnolóxica asentou na nosa vida. De ahí que o 
entendemento das formas de comunicación e expresión de hoxe en día evolucionen 
dun modo onde  a imaxe  cobra  un  protagonismo   sen  precedentes   máis que 
en  ningunha   outra  época  da  historia   da  humanidade. A materia de Educación 
Plástica, Visual e Audiovisual parte dos bloques impartidos na educación primaria 
na área de Educación Artística. A parte destinada á educación plástica xa 
anticipaba os mesmos bloques dos que parte a materia en ESO, baixo as 
denominacións  de "Educación audiovisual",  "Debuxo técnico" e "Expresión 
artística". Nos tres primeiros cursos da ESO esta materia estrutúrase en tres 
bloques: "Expresión plástica", "Comunicación audiovisual" e "Debuxo técnico". En 
cuarto da ESO os bloques nos que se estrutura a materia son: "Expresión plástica", 
"Debuxo técnico", "Fundamentos do deseño" e "Linguaxe audiovisual e multimedia". 

O bloque de "Expresión plástica" experimenta con materiais e técnicas 
diversas na aprendizaxe do proceso de creación. Inténtase darlle ao alumnado unha 
maior autonomía na creación de obras persoais, axudando a planificar mellor os 
pasos na realización de proxectos artísticos, tanto propios     comacolectivos. 
Analízanse as características da lingua xe audiovisual desde a cal se realiza a 
análise crítica das imaxes que nos rodean. Faise, tamén, especial fincapé no uso 
das tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas á imaxe. 

No bloque titulado "Debuxo técnico" trasládanse coñecementos teórico-
prácticos sobre formas xeométricas e sis- temas de representación, e aplícanse 
estes coñecementos á resolución de problemas e á realización de deseños. No 
cuarto curso, considerando a madureza do alumnado e os coñecementos 
adquiridos, incorpórase o bloque de "Fundamentos do deseño", que vai permitir o 
coñecemento dos fundamentos do deseño nas súas diferentes áreas, 
desenvolvendo, desde un punto de vista práctico, os coñecementos adquiridos no 
resto de bloques. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DA AREA AS COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia 
dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións 
culturais (CCEC). 
A Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribúe, especialmente, a adquirir a 

competencia de conciencia e expresións culturais. Nesta etapa ponse a énfase en ampliar 
o coñecemento dos diferentes códigos artísticos e na utilización das técnicas e os 
recursos que lles son propios. O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e 
dende o coñecemento da linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das 
producións artísticas. Por outra banda, contribúese a esta competencia cando se 
experimenta e investiga con diversidade de técnicas plásticas e visuais e eixo  capaz de 
expresarse a través da imaxe.  

A Educación Plástica, Visual e Audiovisual colabora na adquisición do sentido de 
iniciativa e espíritu emprendedor dado que todo proceso de creación supón converter 
unha idea nun produto. Colabora estreitamente en desenvolver estratexias de 
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planificación, de previsión de recursos, de anticipación e avaliación de resultados. En 
resumo, sitúa o alumnado ante un proceso que o obriga a tomar decisións de xeito 
autónomo. Todo este proceso, xunto co espírito creativo, a experimentación, a 
investigación, e a autocrítica fomentan a iniciativa e autonomía persoal.Esta materia 
constitúe un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá. 
Naquela medida en que a creación artística supoña un traballo en equipo, promoveranse 
actitudes de respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e contribuirase á adquisición 
de habilidades sociais. Por outra banda, o traballo con ferramentas propias da linguaxe 
visual, que inducen ao pensamento creativo e á expresión de emocións, vivencias e ideas 
proporciona experiencias directamente relacionadas coa diversidade de respostas ante un 
mesmo estímulo e a aceptación das diferenzas. 

Á competencia para aprender a aprender contribúese na medida en que se 
favoreza a reflexión sobre os procesos e experimentación creativa xa que implica a toma 
de conciencia das propias capacidades e recursos así como a aceptación dos propios 
erros como instrumento de mellora. 

A importancia que adquiren no currículo os contidos relativos ao ámbito audiovisual 
e multimedia expresa o papel que se outorga a esta materia na adquisición da 
competencia en tratamento da información e en particular ao mundo da imaxe que a 
devandita información incorpora. Ademais, o uso de recursos tecnolóxicos específicos 
non só supón unha ferramenta potente para a produción de creacións visuais senón que á 
súa vez colabora na mellora da competencia dixital. 

A Educación Plástica, Visual e Audiovisual contribúe á adquisición da competencia 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía no coñecemento e a interacción co mundo 
físico mediante a utilización de procedementos, relacionados co método científico, como a 
observación, a experimentación e o descubrimento e a reflexión e a análise posterior. Así 
mesmo introduce valores de sostenibilidade e reciclaxe en canto á utilización de materiais 
para a creación de obras propias, análise de obras alleas e conservación do patrimonio 
cultural. 

Toda forma de comunicación posúe uns procedementos comúns e, como tal, a 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual permite facer uso duns recursos específicos para 
expresas ideas, sentimentos e emocións á vez que permite integrar a linguaxe plástica e 
visual con outras linguaxes e con iso enriquecer a comunicación. 

 
3. OBXECTIVOS  DA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL  
3.1. 1º ESO 
 

a) Valora-la importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión e utilizalo 
con actitude creativa. 

b) Desenvolve-la capacidade de observación e percepción como medio para comprende-
las estruturas formais que nos rodean, en canto a formas, cores e texturas, percibindo 
as súas estruturas xeométricas, e identificando na natureza e no entorno os elementos 
conceptuais da linguaxe plástica e visual. 

c) Aprecia-lo feito artístico como fonte de goce estético e como parte do patrimonio 
cultural. 

d) Respectar e apreciar outros xeitos de expresión visual e plástica distintos do propio, 
superando estereotipo e os  convencionalismos. 
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e) Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidade, solidariedade, 
interese e tolerancia, e rexeitando discriminacións. 

f) Valorar positivamente a precisión, exactitude e limpeza na elaboración de traballos. 
g) Coñecer e aplicar axeitadamente diversas técnicas artísticas básicas. 
h) Iniciarse no coñecemento de técnicas de representación bidimensional do volume. 
i) Elaborar composicións volumétricas sinxelas.. 
j) Percibir e  interpretar criticamente as imaxes e formas do entorno, sendo sensible ás 

calidades plásticas, estéticas e funcionais. 
k) Apreciar o feito artístico coma fonte de goce estético e parte integrante dun un 

patrimonio cultural, contribuíndo activamente ó seu respecto, conservación  e mellora. 
l) Expresarse con actitude creativa utilizando códigos, terminoloxía e procedementos da 

linguaxe visual e plástica, ca fin de enriquecer as posibilidades de comunicación e 
intercambio de experiencias. 

m) Comprender as relacións da linguaxe visual e plástica con outras linguaxes buscando 
a fórmula expresiva máis adecuada en función das necesidades de comunicación en 
cada situación. 

n) Respectar e apreciar outros modelos do entorno, superando os estereotipos e 
convencionalismos, e elaborando xuízos e criterios persoais que lles permitan actuar 
con iniciativa. 

o) Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión de 
vivencias, sentimentos e ideas, superar inhibicións e aprecia-la súa contribución ó 
equilibrio e benestar persoal. 

p) Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo adoptando 
actitudes de interese, tolerancia e solidariedade. 

q) Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación visual e con diversas 
técnicas valorando o esforzo de superación que supón o proceso creativo. 

r) Planificar, individual ou conxuntamente as fases do proceso de realización dunha obra,  
analizar os seus componendas para adecua-los os obxectivos que se pretenden  
conseguir  e revisar o rematar  cada unha das súas fases. 

s) Desenvolve-la capacidade de observación e percepción como medio para comprende-
las estruturas formais que nos rodean, analizando os efectos que a luz exerce sobre 
os obxectos, e identificando as diferentes gamas e matices da cor e as texturas que se 
presentan na natureza e no entorno. 

-  
- 3.2. 3º ESO 
a) Comprende-la problemática que comporta a representación formal e extraer solucións 

dende as diferentes culturas ó longo da Historia da Arte e da comunicación. 
b) Coñecer máis amplamente e aplicar correctamente as diversas técnicas aprendidas no 

primeiro curso e desenvolver destrezas que favorezan e amplíen a capacidade 
expresiva a través da propia investigación. 

c) Analiza-las imaxes gráfico -plásticas, a través de obxectos de uso cotián, identificando 
neles as formas xeométricas planas e tridimensionais, e valorando a súa adecuación 
formal respecto da función que desempeñan. 

d) Facer uso dos hábitos adquiridos de observación, atención, precisión, pulcritude, 
reflexión, interiorización, análise, crítica e revisión nas distintas fases de planificación e 
produción dunha obra de deseño gráfico. 

e) Respectar e apreciar outros modos de expresión visual e plásticos, distintos dos 
dominantes no entorno, superando estereotipos e convencionalismos, mantendo unha 
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actitude de curiosidade e interese por comprende-lo contido e a forma de expresión 
adoptada polo autor, especialmente se sé trata doutros compañeiros de clase 

f) Percibir e  interpretar criticamente as imaxes e formas do entorno, sendo sensible ás 
calidades plásticas, estéticas e funcionais. 

g) Apreciar o feito artístico coma fonte de goce estético e parte integrante dun un 
patrimonio cultural, contribuíndo activamente ó seu respecto, conservación  e mellora. 

h) Expresarse con actitude creativa utilizando códigos, terminoloxía e procedementos da 
linguaxe visual e plástica, ca fin de enriquecer as posibilidades de comunicación e 
intercambio de experiencias. 

i) Comprender as relacións da linguaxe visual e plástica con outras linguaxes buscando 
a fórmula expresiva máis adecuada en función das necesidades de comunicación en 
cada situación. 

j) Respectar e apreciar outros modelos do entorno, superando os estereotipos e 
convencionalismos, e elaborando xuízos e criterios persoais que lles permitan actuar 
con iniciativa. 

k) Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión de 
vivencias, sentimentos e ideas, superar inhibicións e aprecia-la súa contribución ó 
equilibrio e benestar persoal. 

l) Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo adoptando 
actitudes de interese, tolerancia e solidariedade. 

m) Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación visual e con diversas 
técnicas valorando o esforzo de superación que supón o proceso creativo. 

n) Planificar, individual ou conxuntamente as fases do proceso de realización dunha obra,  
analizar os seus componendas para adecualos aos obxectivos que se pretenden  
conseguir  e revisar o rematar  cada unha das súas fases. 

o) Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión de 
vivencias, sentimentos e ideas, superar inhibicións e aprecia-la súa contribución ó 
equilibrio e benestar persoal. 

 
- 3.3. 4º CURSO 
a) Desenvolve-la capacidade de observación e percepción como medio para comprende-

las estruturas formais que nos rodean, intentando distinguir representacións de 
posibles enganos visuais relacionados con ilusións ópticas e figuras ambiguas ou 
imposibles. 

b)  Comprender a problemática que comporta a representación formal e extraer solucións 
dende as diferentes culturas ó longo da historia da arte e do deseño, analizando as 
variacións experimentadas polo deseño dun mesmo obxecto ó longo de distintas 
épocas e culturas. 

c) Coñecer e aplicar correctamente as diversas técnicas aprendidas con anterioridade e 
desenvolver destrezas que favorezan e amplíen a capacidade expresiva a través da 
propia investigación. 

d) Aplica-la linguaxe plástica e da imaxe á realización de distintos guións que permitan 
desenvolver unha determinada narración temporal a través do linguaxe do cómic, 
debuxos animados, vídeo, etcétera. 

e) Facer uso dos hábitos adquiridos de observación, atención, precisión, pulcritude, 
reflexión, interiorización, análise, crítica e revisión nas distintas fases de planificación e 
produción dunha obra de deseño tanto individual como colectiva. 
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f) Respectar e apreciar outros modos de expresión visual e plásticos, distintos do propio 
e dos dominantes no entorno, superando estereotipos e convencionalismos, e elaborar 
xuízos e criterios persoais que lles permitan actuar con autonomía e iniciativa.  

g) Percibir e  interpretar criticamente as imaxes e formas do entorno, sendo sensible ás 
calidades plásticas, estéticas e funcionais. 

h) Apreciar o feito artístico coma fonte de goce estético e parte integrante dun un 
patrimonio cultural, contribuíndo activamente ó seu respecto, conservación  e mellora. 

i) Expresarse con actitude creativa utilizando códigos, terminoloxía e procedementos da 
linguaxe visual e plástica, ca fin de enriquecer as posibilidades de comunicación e 
intercambio de experiencias. 

j) Comprender as relacións da linguaxe visual e plástica con outras linguaxes buscando 
a fórmula expresiva máis adecuada en función das necesidades de comunicación en 
cada situación. 

k) Respectar e apreciar outros modelos do entorno, superando os estereotipos e 
convencionalismos, e elaborando xuízos e criterios persoais que lles permitan actuar 
con iniciativa. 

l) Valorar a importancia da linguaxe visual e plástica como medio de expresión de 
vivencias, sentimentos e ideas, superar inhibicións e aprecia-la súa contribución ó 
equilibrio e benestar persoal. 

m) Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo adoptando 
actitudes de interese, tolerancia e solidariedade. 

n) Apreciar as posibilidades expresivas que ofrece a investigación visual e con diversas 
técnicas valorando o esforzo de superación que supón o proceso creativo. 

o) Planificar, individual ou conxuntamente as fases do proceso de realización dunha obra,  
analizar os seus componendas para adecua-los os obxectivos que se pretenden  
conseguir  e revisar o rematar  cada unha das súas fases. 
 
4. TÁBOAS DOS BLOQUES DE CONTIDOS XERAIS. CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN . SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE.  

4.1. 1º de ESO 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso 

Obxec 
tivos 

 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

Secuencializa 
ción e 

Temporaliza 
ción 

Bloque 1. Expresión plástica 

§  b 
§  f 
§  n 

§  B1.1.Elementos 
configurativos da 
imaxe: punto, liña 
e plano. 

§  B1.2. Aprecio do 
uso que os/as 
artistas fan do 

§  B1.1. Identificar 
os elementos 
configuradores da 
imaxe. 

§  EPVAB1.1.1. 
Identifica e valora a 
importancia do 
punto, a liña e o 
plano, analizando 
de xeito oral e 
escrito imaxes e 

§  CCEC §  Setembro 
§  Outubro 
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punto, a liña e o 
plano para 
aplicalo ás 
propias 
composicións. 

producións gráfico 
plásticas propias e 
alleas. 

§  b 
§  f 
§  n 

§  B1.3. O punto 
como o elemento 
máis sinxelo na 
comunicación 
visual. 

§  B1.4. 
Posibilidades 
gráficas e 
expresivas da liña 
en relación ao 
seu trazado, o 
seu grosor ou a 
súa velocidade.  

§  B1.5. Calidades 
do plano como 
elemento 
compositivo e 
como construtor 
de volume. 

§  B1.2. 
Experimentar 
coas variacións 
formais do punto, 
o plano e a liña. 

§  EPVAB1.2.1. 
Analiza os ritmos 
lineais mediante a 
observación de 
elementos 
orgánicos na 
paisaxe, nos 
obxectos e en 
composicións 
artísticas, 
empregándoos 
como inspiración en 
creacións gráfico-
plásticas. 

§  CAA §  Outubro 

§  EPVAB1.2.2. 
Experimenta co 
punto, a liña e o 
plano co concepto 
de ritmo, 
aplicándoos de 
forma libre e 
espontánea. 

§  CSIEE 

§  EPVAB1.2.3. 
Experimenta co 
valor expresivo da 
liña e o punto e as 
súas posibilidades 
tonais, aplicando 
distintos graos de 
dureza, distintas 
posicións do lapis 
de grafito ou de cor 
(tombado ou 
vertical) e a presión 
exercida na 
aplicación, en 
composicións a man 
alzada, estruturadas 
xeometricamente ou 
máis libres e 
espontáneas. 

§  CCEC 



 

 9 

§  a 
§  c 
§  d 
§  n 
§  o 

§  B1.6. Elementos 
de expresión 
plástica: liña, 
textura e cor. 

§  B1.3. Expresar 
emocións 
utilizando 
distintos 
elementos 
configurativos e 
recursos gráficos: 
liña, puntos, 
cores, texturas, 
claroscuros, etc. 

§  EPVAB1.3.1. 
Realiza 
composicións que 
transmiten 
emocións básicas 
(calma, violencia, 
liberdade, opresión, 
alegría, tristura, 
etc.) utilizando 
diversos recursos 
gráficos en cada 
caso (claroscuro, 
liñas, puntos, 
texturas, cores, 
etc.). 

§  CCL §  Outubro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembro 

§  a 
§  c 
§  f 
§  o 

§  B1.7. Texturas 
naturais e 
artificiais. 
Capacidade 
expresiva das 
texturas. 

§  B1.7. Transcribe 
texturas táctiles a 
texturas visuais 
mediante as 
técnicas de 
frottage, 
utilizándoas en 
composicións 
abstractas ou 
figurativas. 

§  EPVAB1.7.1. 
Transcribe texturas 
táctiles a texturas 
visuais mediante as 
técnicas de frottage, 
utilizándoas en 
composicións 
abstractas ou 
figurativas. 

§  CSIEE 

§   
§  b 
§  c 
§  e 
§  f 
§  g 
§  n 

§  B1.8. Materiais e 
técnicas de 
debuxo e pintura. 
Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e 
mixtas. 

§  B1.8. Coñecer e 
aplicar as 
posibilidades 
expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmidas e mixtas: 
témpera, lapis de 
grafito e de cor; 
colaxe. 

§  EPVAB1.8.1. Utiliza 
con propiedade as 
técnicas gráfico-
plásticas coñecidas 
aplicándoas de 
forma axeitada ao 
obxectivo da 
actividade. 

§  CCL §  Ao longo de 
todo o 
curso. 

§  EPVAB1.8.2. Utiliza 
o lapis de grafito e 
de cor, creando o 
claroscuro en 
composicións 
figurativas e 
abstractas mediante 
a aplicación do lapis 
de forma continua 
en superficies 
homoxéneas ou 
degradadas. 

§  CSC 

§  EPVAB1.8.3. §  CCEC 
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Experimenta coas 
témperas aplicando 
a técnica de 
diferentes formas 
(pinceis, esponxas, 
goteos, distintos 
graos de humidade, 
estampaxes, etc.), 
valorando as 
posibilidades 
expresivas segundo 
o grao de opacidade 
e a creación de 
texturas visuais 
cromáticas. 

§  EPVAB1.8.4. Utiliza 
o papel como 
material, 
manipulándoo, 
resgando ou 
pregando, creando 
texturas visuais e 
táctiles, para crear 
composicións, 
colaxes matéricas e 
figuras 
tridimensionais. 

§  CAA §  Ao longo de 
todo o 
curso. 

§  EPVAB1.8.5. Crea 
co papel recortado 
formas abstractas e 
figurativas 
compóndoas con 
fins ilustrativos, 
decorativos ou 
comunicativos. 

§  CSC 

§  EPVAB1.8.6. 
Aproveita materiais 
reciclados para a 
elaboración de 
obras de forma 
responsable co 
medio e 
aproveitando as 
súas calidades 
gráfico-plásticas. 

§  CSC 

§  EPVAB1.8.7. §  CSC 
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Mantén o seu 
espazo de traballo e 
o seu material en 
perfecto orde e 
estado, e achégao á 
aula cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades. 

§  a 
§  c 
§  d 
§  n 

§  B1.9. A cor coma 
fenómeno físico e 
visual. Mestura 
aditiva e mestura 
substractiva.  

§  B1.10. Círculo 
cromático. Cores 
complementarias. 

§  B1.11. Tono e 
valor da cor. 

§  B1.9. 
Experimentar 
coas cores 
primarias e 
secundarias. 

§  B1.11. Variar o 
valor dunha cor.  

§  EPVAB1.9.1. 
Experimenta coas 
cores primarias e 
secundarias, 
estudando a síntese 
aditiva e subtractiva 
e as cores 
complementarias. 

§  EPVAB11.1. 
Realiza 
composicións 
utlizando unha 
gama 
monocromática. 

§  CSC  Maio- Xuño 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

§  c 
§  f 
§  g 
§  i 
§  h 
§  o 

§  B2.1. O cómic: 
medio de 
expresión. 
Linguaxe do 
cómic. 

§  B2.1. Analizar e 
realizar cómics 
aplicando os 
recursos de 
adecuadamente. 

§  EPVAB2.1.1. 
Deseña un cómic 
utilizando 
adecuadamente 
viñetas e lendas, 
globos, liñas 
cinéticas e 
onomatopeas. 

§  CCL §  Marzo-
Abril 

§  a 
§  d 
§  e 
§  f 
§  h 
§  o 

§  B2.2. Funcións 
das mensaxes 
na comunicación 
visual e 
audiovisual. 

§  B2.2. Recoñecer 
as funcións da 
comunicación. 

§  EPVAB2.2.1. 
Identifica e analiza 
os elementos que 
interveñen en actos 
de comunicación 
audiovisual. 

§  CCL §  Abril- Maio 

§  EPVAB2.2.2. 
Distingue a función 
ou funcións que 
predominan en 
mensaxes visuais e 
audiovisuais. 

§  CD 
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Bloque 3. Debuxo técnico 

§  b 
§  n 
§  o 

§  B3.1. Elementos 
xeométricos 
fundamentais: 
punto, liñas e 
direccións. 
Posicións 
relativas entre 
rectas: paralelas, 
cortantes e 
perpendiculares. 

§  B3.1. Comprender 
e empregar os 
conceptos 
espaciais do 
punto, a liña e o 
plano. 

§  EPVAB3.1.1. Traza 
as rectas que 
pasan por cada par 
de puntos, usando 
a regra, e resalta o 
triángulo que se 
forma. 

§  CAA Xaneiro 

§  b 
§  f 
§  n 
§  o 

§  B3.2. Manexo da 
escuadra e 
cartabón para o 
trazado de 
paralelas, 
perpendiculares 
e rectas a 45º. 

§  B3.2. Construír 
distintos tipos de 
rectas, utilizando 
a escuadra e o 
cartabón, despois 
de repasar 
previamente estes 
conceptos. 

§  EPVAB3.2.1. Traza 
rectas paralelas, 
transversais e 
perpendiculares a 
outra dada, que 
pasen por puntos 
definidos, utilizando 
escuadra e 
cartabón con 
suficiente precisión. 

§  CMCCT  
Xaneiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febreiro 
 
 
 
 

§  b 
§  n 
§  o 

§  B3.3. 
Circunferencia e 
círculo. A 
circunferencia 
como lugar 
xeométrico 
básico no plano. 

§  B3.3. Coñecer con 
fluidez os 
conceptos de 
circunferencia, 
círculo e arco. 

§  EPVAB3.3.1. 
Constrúe unha 
circunferencia 
lobulada de seis 
elementos, 
utilizando o 
compás. 

§  CD 

§  b 
§  f 
§  n 
§  o 

§  B3.4. Manexo do 
compás. Dividir a 
circunferencia en 
dous, catro, seis 
ou oito partes 
iguais, usando o 
compás. Realizar 
motivos 
decorativos co 
manexo do 
compás. 

§  B3.4. Utilizar o 
compás, 
realizando 
exercicios 
variados para 
familiarizarse con 
esta ferramenta. 

§  EPVAB3.4.1. Divide 
a circunferencia en 
seis partes iguais, 
usando o compás, 
e debuxa coa regra 
o hexágono regular 
e o triángulo 
equilátero que se 
posibilita. 

§  CMCCT 

§  b 
§  o 

§  B3.5. Ángulos. 
Clasificación de 
ángulos y 
posicións 
relativas.  

§  B3.6. Trazado de 

§  B3.5. Comprender 
o concepto de 
ángulo e bisectriz 
e a clasificación 
de ángulos 
agudos, rectos e 

§  EPVAB3.5.1. 
Identifica os 
ángulos de 30º, 
45º, 60º e 90º na 
escuadra e no 
cartabón. 

§  CSIEE 
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ángulos con 
escuadra e 
cartabón.  

obtusos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febreiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  b 
§  f 
§  o 

§  B3.7. Realizar 
operacións con 
ángulos. 
Medidas 
angulares. 
Transporte de 
medidas 
angulares. 

§  B3.6. Estudar a 
suma e a resta de 
ángulos, e 
comprender a 
forma de medilos. 

§  EPVAB3.6.1. Suma 
ou resta ángulos 
positivos ou 
negativos con regra 
e compás. 

§  CMCCT 

§  b 
§  o 

§  B3.8. Bisectriz 
dun ángulo. A 
bisectriz como 
lugar xeométrico 
básico no plano. 

§  B3.7. Estudar o 
concepto de 
bisectriz e o seu 
proceso de 
construción. 

§  EPVAB3.7.1. 
Constrúe a bisectriz 
dun ángulo 
calquera, con regra 
e compás. 

§  CCEC 

§  b 
§  f 
§  g 
§  o 

§  B3.9. Concepto 
de medida. 
Operacións con 
segmentos coa 
axuda da regra 
ou utilizando o 
compás. 

§  B3.8. Diferenciar 
claramente entre 
recta e segmento 
tomando medidas 
de segmentos coa 
regra ou utilizando 
o compás. 

§  EPVAB3.8.1. Suma 
ou resta 
segmentos, sobre 
unha recta, 
medindo coa regra 
ou utilizando o 
compás. 

§  CMCCT 

§  b 
§  o 

§  B3.10. Mediatriz 
dun segmento. A 
mediatriz como 
lugar xeométrico 
básico no plano. 

§  B3.9. Trazar a 
mediatriz dun 
segmento 
utilizando compás 
e regra, e tamén 
utilizando regra, 
escuadra e 
cartabón. 

§  EPVAB3.9.1. Traza 
a mediatriz dun 
segmento utilizando 
compás e regra, e 
tamén utilizando 
regra, escuadra e 
cartabón. 

§  CMCCT 

§  b 
§  f 
§  o 

§  B3.11. Teorema 
de Thales. 
Aplicacións do 
teorema de 
Thales para 
dividir un 
segmento en 
partes iguais e 
para a escala 
dun polígono. 

§  B3.10. Estudar as 
aplicacións do 
teorema de 
Thales. 

§  EPVAB3.10.1. 
Divide un segmento 
en partes iguais, 
aplicando o 
teorema de Thales. 

§  CCEC 

§  EPVAB3.10.2. 
Escala un polígono 
aplicando o 
teorema de Thales. 

§  CSIEE 

§  b 
§  g 
§  f 

§  B3.12. Lugares 
xeométricos 
fundamentais. 

§  B3.11. Coñecer 
lugares 
xeométricos e 

§  EPVAB3.11.1. 
Explica, 
verbalmente ou por 

§  CMCCT 
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§  o Circunferencia, 
mediatriz, 
bisectriz e 
mediana. 

definilos. escrito, os 
exemplos máis 
comúns de lugares 
xeométricos 
(mediatriz, bisector, 
circunferencia, 
esfera, rectas 
paralelas, planos 
paralelos, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febreiro 

§  b 
§  n 
§  o 

§  B3.13. 
Triángulos. 
Clasificación dos 
triángulos en 
función dos seus 
lados e dos seus 
ángulos. 
Propiedade 
fundamental dos 
triángulos. 

§  B3.12. 
Comprender a 
clasificación dos 
triángulos en 
función dos seus 
lados e dos seus 
ángulos. 

§  EPVAB3.12.1. 
Clasifica calquera 
triángulo, 
observando os 
seus lados e os 
seus ángulos. 

§  CCEC 

§  b 
§  f 
§  n 
§  o 

§  B3.14. 
Construción de 
triángulos. 

§  B3.13. Construír 
triángulos 
coñecendo tres 
dos seus datos 
(lados ou 
ángulos). 

§  EPVAB3.13.1. 
Constrúe un 
triángulo 
coñecendo dous 
lados e un ángulo, 
ou dous ángulos e 
un lado, ou os seus 
tres lados, 
utilizando 
correctamente as 
ferramentas. 

§  CAA 

§  b 
§  f 
§  n 

§  B3.15. 
Polígonos. 
Polígonos 
regulares e 
irregulares. 
Clasificación dos 
polígonos. 

§  B3.15. Clasificar 
os polígonos en 
función dos seus 
lados, 
recoñecendo os 
regulares e os 
irregulares. 

§  EPVAB3.15.1. 
Clasifica 
correctamente 
calquera polígono 
de tres a cinco 
lados, 
diferenciando 
claramente se é 
regular ou irregular. 

§  CCEC 

§  b 
§  f 
§  n 
§  o 

§  B3.16. 
Construción de 
polígonos 
regulares 
inscritos nunha 
circunferencia. 

§  B3.16. Estudar a 
construción dos 
polígonos 
regulares inscritos 
na circunferencia. 

§  EPVAB3.16.1. 
Constrúe polígonos 
regulares de ata 
doce lados, (tres, 
catro, seis, oito e 
doce)inscritos na 
circunferencia. 

§  CMCCT 
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4.2.  3º ESO 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 
Obxec 
tivos Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competen-
cias clave 

Temporalización 
e secuenciación 

Bloque 1. Expresión plástica 

§  A 
§  c 
§  d 
§  e 
§  f 

§  B.1.1. Imaxe e a 
comunicación 
visual. 
Iconicidade. 
Graos de 
iconicidade. 
Imaxe figurativa 
e imaxe 
abstracta. 

§  B2.1. Recoñecer 
os graos de 
iconicidade en 
imaxes presentes 
no ámbito 
comunicativo. 

§  EPVAB2.1.1. 
Diferencia 
imaxes 
figurativas de 
abstractas. 

§  CCL §  Xaneiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febreiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  EPVAB2.1.2. 
Recoñece graos 
de iconicidade 
nunha  

§  serie de imaxes. 

§  CCL 

   §  EPVAB2.1.3. 
Crea imaxes con 
distintos graos de 
iconicidade 
baseándose nun 
mesmo tema. 

§  CD 

§  A 
§  c 
§  f 
§  l 
§  o 

§  B1.2. 
Comunicación 
visual. Símbolos 
e iconas. 

§  B1.2. Distinguir e 
crear tipos de 
imaxes segundo a 
súa relación 
significante-
significado: 
símbolos e iconas. 

§  EPVAB1.2.1. 
Distingue 
símbolos de 
iconas. 

§  CCL 

§  a 
§  c 
§  d 
§  f 
§  n 

§  B1.3. A imaxe 
como 
representación 
da realidade. 
Iconicidade na 
imaxe gráfica. 
Niveis de 
iconicidade. 

§  B1.4. O 
bosquexo ou 
apuntamento 
como estudo 
previo ao 
resultado final. 

§  B1.3. Debuxar con 
distintos niveis de 
iconicidade da 
imaxe. 

§  EPVAB1.3.1. 
Comprende e 
emprega os 
niveis de 
iconicidade da 
imaxe gráfica, 
elaborando 
bosquexos, 
apuntamentos, e 
debuxos 
esquemáticos, 
analíticos e 
miméticos. 

§  CCEC 
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§  a 
§  c 
§  d 
§  f 
§  n 

§  B1.5. Natureza 
da cor. Cor luz e 
cor pigmento.  

§  B1.6. 
Temperatura da 
cor. 

§  B1.7. 
Simbolismo da 
cor. 

§  B1.4. Identificar e 
diferenciar as 
propiedades da 
cor luz e a cor 
pigmento. 

§  EPVAB1.4.1. 
Realiza 
modificacións da 
cor e as súas 
propiedades 
empregando 
técnicas propias 
da cor pigmento 
e da cor luz, 
aplicando as TIC, 
para expresar 
sensacións en 
composicións 
sinxelas. 

§  CSIEE §  Maio 

§  EPVAB1.4.2. 
Representa con 
claroscuro a 
sensación 
espacial de 
composicións 
volumétricas 
sinxelas. 

§  CSC 

§  EPVAB1.4.3. 
Realiza 
composicións 
abstractas con 
diferentes 
técnicas gráficas 
para expresar 
sensacións por 
medio do uso da 
cor. 

§  CSIEE 

§  b 
§  c 
§  f 
§  g 
§  n 

§  B1.8. Materiais e 
técnicas de 
debuxo e pintura. 
Técnicas 
plásticas: secas, 
húmidas e 
mixtas. 

§  B1.5. Coñecer e 
aplicar as 
posibilidades 
expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmidas e mixtas. 
Témpera e lapis 
de grafito e de 
cor; colaxe. 

§  EPVAB1.5.1. 
Utiliza con 
propiedade as 
técnicas gráfico-
plásticas 
coñecidas 
aplicándoas de 
forma axeitada 
ao obxectivo da 
actividade. 

§  CCL §  Ao longo de 
todo o curso. 

§  EPVAB1.5.2. 
Utiliza o lapis de 
grafito e de cor, 
creando o 

§  CCEC 
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claroscuro en 
composicións 
figurativas e 
abstractas 
mediante a 
aplicación do 
lapis de forma 
continua en 
superficies 
homoxéneas ou 
degradadas. 

§  EPVAB1.5.4. 
Utiliza o papel 
como material, 
manipulándoo, 
resgando ou 
pregando, 
creando texturas 
visuais e táctiles 
para crear 
composicións, 
colaxes 
matéricas e 
figuras 
tridimensionais. 

§  CAA §  Ao longo de 
todo o curso. 

 
 
 
Ao longo de 

todo o curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  EPVAB1.5.5. 
Crea co papel 
recortado formas 
abstractas e 
figurativas 
compóndoas con 
fins ilustrativos, 
decorativos ou 
comunicativos. 

§  CSIEE 

§  EPVAB1.5.6. 
Aproveita 
materiais 
reciclados para a 
elaboración de 
obras de forma 
responsable co 
medio e 
aproveitando as 
súas calidades 
gráfico-plásticas. 

§  CSC 

§  EPVAB1.5.7. §  CSC 
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Mantén o seu 
espazo de 
traballo e o seu 
material en orde 
e estado 
perfectos, e 
achégao á aula 
cando é 
necesario para a 
elaboración das 
actividades. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

§  a 
§  d 
§  f 

§  B2.1. 
Percepción 
visual. Proceso 
perceptivo. 

§  B2.2. 
Constantes 
perceptivas de 
forma, tamaño e 
cor. 

§  B2.1. Identificar os 
elementos e 
factores que 
interveñen no 
proceso de 
percepción de 
imaxes. 

§  EPVAB2.1.1. 
Analiza as 
causas polas que 
se produce unha 
ilusión óptica 
aplicando 
coñecementos 
dos procesos 
perceptivos. 

§  CAA §  Febreiro 

§  a 
§  n 

§  B2.3. Ilusións 
ópticas. 

§  B2.4. Leis ou 
principios da 
Gestalt. 

§  B2.2. Recoñecer 
as leis visuais da 
Gestalt que 
posibilitan as 
ilusións ópticas e 
aplicar estas leis 
na elaboración de 
obras propias. 

§  EPVAB2.2.1. 
Identifica e 
clasifica ilusións 
ópticas segundo 
as leis da 
Gestalt. 

§  CSC 

§  EPVAB2.2.2. 
Deseña ilusións 
ópticas 
baseándose nas 
leis da Gestalt. 

§  CCEC 

§  e 
§  g 
§  o 

§  B2.5. Imaxe en 
movemento: 
posibilidades 
expresivas. 

§  B2.3. Coñecer os 
fundamentos da 
imaxe en 
movemento e 
explorar as súas 
posibilidades 
expresivas. 

§  EPVAB2.3.1. 
Elabora unha 
animación con 
medios dixitais 
e/ou analóxicos. 
 

§  CD §  Marzo-Abril 

§  a 
§  c 
§  d 
§  f 
§  h 

§  B2.6. Linguaxe 
visual. Signo 
visual. 
Significante e 
significado. 

§  B2.4. Identificar 
significante e 
significado nun 
signo visual. 

§  EPVAB2.4.1. 
Distingue 
significante e 
significado nun 
signo visual. 

§  CCL §  Xaneiro-
Febreiro 
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§  a 
§  c 
§  f 
§  h 
§  ñ 

§  B2.7. Linguaxe 
da imaxe. 
Aprender a ler a 
imaxe. 

§  B2.8. 
Denotación e 
connotación. 

§  B2.5. Describir, 
analizar e 
interpretar unha 
imaxe, 
distinguindo os 
seus aspectos 
denotativo e 
connotativo. 

§  EPVAB2.5.1. 
Realiza a lectura 
obxectiva dunha 
imaxe 
identificando, 
clasificando e 
describindo os 
seus elementos. 

§  CCL 

§  EPVAB2.5.2. 
Analiza unha 
imaxe, mediante 
unha lectura 
subxectiva, 
identificando os 
elementos de 
significación, 
narrativos e as 
ferramentas 
visuais utilizadas, 
sacando 
conclusións e 
interpretando o 
seu significado. 

§  CCEC 

§  e 
§  l 
§  n 
§  ñ 
§  o 

§  B2.9. Fotografía. 
A fotografía 
como medio de 
comunicación. 

§  B2.6. Analizar e 
realizar fotografías 
comprendendo e 
aplicando os 
fundamentos 
desta. 

§  EPVAB2.6.1. 
Identifica 
encadramentos e 
puntos de vista 
nunha fotografía. 

§  CCL §  Maio 

§  EPVAB2.6.2. 
Realiza 
fotografías con 
distintos 
encadramentos e 
puntos de vista, 
aplicando 
diferentes leis 
compositivas. 

§  CD 

§  a 
§  c 
§  d 
§  e 
§  h 

§  B2.10. 
Linguaxes visual 
e audiovisual: 
funcións e 
códigos. 

§  B2.7. Utilizar de 
xeito axeitado as 
linguaxes visual e 
audiovisual con 
distintas funcións. 

§  EPVAB2.7.1. 
Deseña, en 
equipo, 
mensaxes visuais 
e audiovisuais 
con distintas 
funcións 
utilizando 
diferentes 

§  CCL 
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linguaxes e 
códigos, 
seguindo de xeito 
ordenado as 
fases do proceso 
(guión técnico, 
storyboard, 
realización, etc.), 
e valora de xeito 
crítico os 
resultados. 

§  e 
§  g 
§  i 

§  B2.11. Linguaxe 
multimedia 
como 
ferramenta de 
traballo. 

§  B2.11. 
Comprender os 
fundamentos da 
linguaxe 
multimedia, valorar 
as achegas das 
tecnoloxías dixitais 
e ser capaz de 
elaborar 
documentos 
mediante este. 

§  EPVAB2.11.1. 
Elabora 
documentos 
multimedia para 
presentar un 
tema ou 
proxecto, 
empregando os 
recursos dixitais 
de xeito axeitado. 

§  CD §  Ao longo de 
todo o curso. 

Bloque 3. Debuxo técnico 

§  b 
§  f 
§  g 

§  B3.1. Lugares 
xeométricos 
fundamentais. 
Circunferencia, 
mediatriz, 
bisectriz e 
mediana. 

§  B3.1. Coñecer 
lugares 
xeométricos e 
definilos. 

§  EPVAB3.1.1. 
Explica 
verbalmente ou 
por escrito os 
exemplos máis 
comúns de 
lugares 
xeométricos 
(mediatriz, 
bisectriz, 
circunferencia, 
esfera, rectas 
paralelas, planos 
paralelos, etc.). 

§  CCL §  Setembro-
Outubro 

 
 
 

§  b 
§  f 
§  n 

§  B3.2. Polígonos. 
Polígonos 
regulares e 
irregulares. 
Clasificación dos 
polígonos. 

§  B3.2. Clasificar os 
polígonos en 
función dos seus 
lados, 
recoñecendo os 
regulares e os 
irregulares. 

§  EPVAB3.2.1. 
Clasifica 
correctamente 
calquera 
polígono de tres 
a cinco lados, 
diferenciando 
claramente se é 
regular ou 

§  CAA 
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4.3. 4º E.S.O. 
 

irregular. 

§  b 
§  f 
§  n 

§  B3.3. 
Construción de 
polígonos 
regulares dado o 
lado. 

§  B3.3. Estudar a 
construción de 
polígonos 
regulares 
coñecendo o lado. 

§  EPVAB3.3.1. 
Constrúe 
correctamente 
polígonos 
regulares de ata 
cinco lados, 
coñecendo o 
lado. 

§  CMCCT 

§  b 
§  f 
§  g 
§  n 

§  B3.4. Redes 
modulares: 
cadrada e 
triangular. 

§  B3.5. Concepto 
de simetría, xiro 
e translación 
aplicado as 
composicións 
modulares. 

§  B3.4. Estudar os 
conceptos de 
simetrías, xiros e 
translacións 
aplicándoos ao 
deseño de 
composicións con 
módulos. 

§  EPVAB3.4.1. 
Executa deseños 
aplicando 
repeticións, xiros 
e simetrías de 
módulos. 

§  CD §  Novembro- 
Decembro 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO 

Obxec 
tivos Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Competen-
cias clave 

Secuencia-
ción e 

temporaliza
-ción 

Bloque 1. Expresión plástica 

§  a 
§  c 
§  d 
§  e 
§  h 

§  B1.1. A linguaxe 
plástica e visual na 
creación da 
composición 
artística. 

§  B1.1. Realizar 
composicións 
creativas, 
individuais e en 
grupo, que 
evidencien as 
capacidades 
expresivas da 
linguaxe plástica e 
visual, 
desenvolvendo a 
creatividade e 
expresándoa 
preferentemente 

§  EPVAB1.1.1. 
Realiza 
composicións 
artísticas 
seleccionando e 
utilizando os 
elementos da 
linguaxe plástica e 
visual. 

§  CCEC §  Setembro-
xuño 
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coa subxectividade 
da súa linguaxe 
persoal ou 
empregando os 
códigos, a 
terminoloxía e os 
procedementos da 
linguaxe visual e 
plástica, co fin de 
enriquecer as súas 
posibilidades de 
comunicación. 

§  A 
§  d 
§  g 
§  n 

§  B1.2. Leis da 
composición. 

§  B1.3. Leis da 
composición: 
movemento, ritmo e 
liñas de forza. 

§  B1.4. Cor como 
ferramenta 
simbólica. 

§  B1.2. Realizar 
obras plásticas 
experimentando e 
utilizando 
diferentes soportes 
e técnicas, tanto 
analóxicas coma 
dixitais, valorando 
o esforzo de 
superación que 
supón o proceso 
creativo. 
 

§  EPVAB1.2.1. 
Aplica as leis de 
composición, 
creando 
esquemas de 
movementos e 
ritmos, 
empregando os 
materiais e as 
técnicas con 
precisión. 

 

§  CCEC §  Xaneiro 

§  EPVAB1.2.2. 
Estuda e explica o 
movemento e as 
liñas de forza 
dunha imaxe. 

§  CCEC 

§  EPVAB1.2.3. 
Cambia o 
significado dunha 
imaxe por medio 
da cor. 

§  CCEC 

§  b 
§  c 
§  e 
§  g 
§  n 

§  B1.5. Técnicas de 
expresión gráfico-
plásticas. 
Experimentación 
con diversos 
materiais. 

§  B1.6. Interese pola 
investigación sobre 
materiais, soportes, 
técnicas e 
ferramentas con 
fins concretos, así 

§  B1.3. Elixir os 
materiais e as 
técnicas máis 
axeitadas para 
elaborar unha 
composición sobre 
a base duns 
obxectivos 
prefixados e da 
autoavaliación 
continua do 
proceso de 

§  EPVAB1.3.1. 
Coñece e elixe os 
materiais máis 
axeitados para a 
realización de 
proxectos 
artísticos. 

§  CCEC 
§  CSIEE 

§  Setembro-
xuño 

§  EPVAB.1.3.2. 
Utiliza con 
propiedade os 
materiais e os 

§  CCEC 
§  CSIEE 
§  CAA 
§  CD 
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como a utilización 
das tecnoloxías da 
información nas 
creación propias. 

§  B1.7. Iniciativa, 
creatividade e 
autoesixencia no 
proceso de 
produción propio. 

realización. procedementos 
máis idóneos para 
representar e 
expresarse en 
relación ás 
linguaxes gráfico-
plásticas, mantén 
o seu espazo de 
traballo e o seu 
material en 
perfecto estado, e 
achégao á aula 
cando é necesario 
para a elaboración 
das actividades. 

§  b 
§  c 
§  e 
§  g 
§  n 

§  B1.8. Seguimento 
do proceso de 
creación: bosquexo, 
proxecto, 
presentación final e 
avaliación (reflexión 
propia e avaliación 
colectiva).  

§  B1.9. Elaboración 
de proxectos 
plásticos de forma 
cooperativa. O 
mural. 

§  B1.4.  Realizar 
proxectos plásticos 
que comporten 
unha organización 
de forma 
cooperativa, 
valorando o traballo 
en equipo coma 
fonte de riqueza na 
creación artística. 

§  EPVAB1.4.1. 
Entende o 
proceso de 
creación artística 
e as súas fases, e 
aplícao á 
produción de 
proxectos 
persoais e de 
grupo. 

§  EPVA1.4.2. 
Creación dun 
mural. 

§  CSIEE 
§  CCEC 

§  d 
§  f 
§  l 
§  n 

§  B1.10. Lectura e 
valoración de obras 
artísticas e imaxes 
en distintos 
soportes. 

§  B1.11. Análise de 
distintas obras de 
arte situándoas na 
época, na técnica e 
no estilo aos que 
pertencen. 
Valoración do 
patrimonio artístico. 

§  B1.5. Recoñecer 
en obras de arte a 
utilización de 
elementos e 
técnicas de 
expresión, apreciar 
os estilos artísticos, 
valorar o 
patrimonio artístico 
e cultural como un 
medio de 
comunicación e 
satisfacción 
individual e 
colectiva, e 
contribuír á súa 
conservación a 
través do respecto 
e divulgación das 

§  EPVAB1.5.1. 
Explica, 
empregando unha 
linguaxe axeitada, 
o proceso de 
creación dunha 
obra artística, e 
analiza os 
soportes, os 
materiais e as 
técnicas gráfico-
plásticas que 
constitúen a 
imaxe, así como 
os seus 
elementos 
compositivos. 

§  CSIEE 
§  CCEC 

§  Xaneiro-
xuño 

§  EPVAB1.5.2. 
Analiza e le 

§  CSIEE 
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obras de arte. imaxes de obras 
de arte e sitúaas 
no período ao que 
pertencen. 

§  CCEC 

§  d 
§  f 
§  l 
n 

B1.12. O gravado. 
Conceptos e 
técnicas.  
B1.13. A xilografía.  

B1.12.  Realizar 
proxectos plásticos 
que comporten unha 
organización e 
planificación do 
traballo, dende o 
boxqueso ao 
resultado final. 

§  B1.13. Realiza un 
proxecto de 
gravado 
xilográfico de 
tirada limitada en 
branco e negro, e 
outra en cor 
manexando 
diferentes 
matrices.  

§   §  Maio-
Xuño 

Bloque 2. Debuxo técnico 

§  b 
§  f 
§  g 
§  o 

§  B2. 1. Interpretación das 
pezas a través das súas 
vistas diédricas. 

§  B2.2. Trazado, medidas 
e posición correctas das 
vistas de pezas 
sinxelas. Liñas vistas e 
ocultas. Esbozo á man 
alzada e con utensilios 
de debuxo técnico. 

§  B2.3. Sistema 
axonométrico: isometría. 
Posición dos eixes. 
Liñas vistas e ocultas. 
Rotulaxe. Escalas. 

§   

§  B2.1. Diferenciar e 
utilizar os sistemas 
de representación 
gráfica, 
recoñecendo a 
utilidade do debuxo 
de representación 
obxectiva no ámbito 
das artes, a 
arquitectura, o 
deseño e a 
enxeñaría. 

§  EPVAB2.1
.1. 
Visualiza 
formas 
tridimensi
onais 
definidas 
polas 
súas 
vistas 
principais. 

§  CAA 
§  CMCCT 

Xaneiro 

§  EPVAB2.2
.2. 
Debuxa 
as vistas 
(alzado, 
planta e 
perfil) de 
figuras 
tridimensi
onais 
sinxelas. 

§  CAA 
§  CMCCT 

§  Xaneiro 
§  Febreiro 

§  EPVAB2.2
.3. 
Debuxa 
perspectiv
as de 
formas 
tridimensi
onais, 

§  CAA 
§  CMCCT 

§  b 
§  f 
§  g 
§  o 

§  B2.4. Perspectiva cónica 
central. 

§  B2.5. Perspectiva cónica 
oblicua. 

§  B2.6. Análise das 

§   §  CAA 
§  CMCCT 

§  Marzo 
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posibilidades da 
posición do punto de 
vista. 

utilizando 
e 
selecciona
ndo o 
sistema 
de 
represent
ación 
máis 
axeitado. 

§  EPVAB2.2
.4. Realiza 
perspectiv
as cónicas 
frontais e 
oblicuas, 
elixindo o 
punto de 
vista máis 
adecuado. 

Bloque 3. Fundamentos do deseño 

§  a 
§  c 
§  d 
§  f 
§  h 
§  l 

§  B3.1. Análise das 
linguaxes visuais cotiás 
(arte, deseño, 
publicidade, etc.). 

§  B3.2. Fases do proceso 
de deseño. 

§  B3.3. Análise da estética 
e a funcionalidade do 
deseño industrial de 
obxectos. 

§  B3.4. Análise da estética 
e funcionalidade do 
feísmo arquitectónico. 

§  B3.1. Percibir e 
interpretar 
criticamente as 
imaxes e as formas 
do seu ámbito 
cultural, con 
sensibilidade cara 
ás súas calidades 
plásticas, estéticas 
e funcionais, e 
apreciando o 
proceso de creación 
artística, en obras 
propias e alleas, e 
distinguir e valorar 
as súas fases. 

§  EPVAB3.1
.1. 
Coñece 
os 
elementos 
e as 
finalidade
s da 
comunica
ción 
visual. 

§  CSIEE 
§  CCEC 

§  Febreiro-
Marzo 

§  EPVAB3.1
.2. 
Observa e 
analiza os 
obxectos 
do 
contorno 
na súa 
vertente 
estética, 
de 
funcionali
dade e de 
utilidade, 
utilizando 

§  CCEC 
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a linguaxe 
visual e 
verbal.  

Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia 

§  a 
§  h 
§  n 
§  ñ 

§  B4.1. Tipos de planos 
cinematográficos. 
Análise dos factores 
expresivos e a súa 
simboloxía.  

§  B4.2. Realización dun 
storyboard. 

§  B4.1. Identificar os 
elementos que 
forman a estrutura 
narrativa e 
expresiva básica da 
linguaxe audiovisual 
e multimedia, e 
describir 
correctamente os 
pasos necesarios 
para a produción 
dunha mensaxe 
audiovisual, e 
valorando o labor de 
equipo. 

§  EPVAB4.1
.1. Analiza 
os tipos 
de plano 
que 
aparecen 
en 
películas 
cinematog
ráficas, 
valorando 
os seus 
factores 
expresivo
s. 

§  CD 
§  CSIEE 
§  CCEC 

§  Abril- 
Maio 

§  EPVAB4.1
.2. Realiza 
un 
storyboard 
a modo de 
guión para 
a 
secuencia 
dunha 
película. 

§  CSIEE 

§  e 
§  l 
§  n 
§  o 

§  B4.3. Estudo de planos, 
angulacións e 
movementos de cámara 
no cine. 

§  B4.4. Criterios estéticos 
na elaboración de 
fotografías. 

§  B4.5. Finalidade 
expresiva das imaxes 
fotoxornalísticas. 

§  B4.2. Recoñecer os 
elementos que 
integran as 
linguaxes 
audiovisuais e as 
súas finalidades 

§  EPVAB4.2
.1. Ve 
películas 
cinematog
ráficas 
nas que 
identifica 
e analiza 
os planos, 
as 
angulació
ns e os 
movement
os de 
cámara. 

§  CD 
§  CSIEE 
§  CCEC 

§  EPVAB.4. §  CD 



 

 27 

 
 

4.4. SECCIÓNS BILINGÜES 
 

4.4.1.INTRODUCCIÓN 
Dende o curso 2007-08 o centro está  adscrito ao proxecto de innovación educativa 

enmarcado no ensino  CLIL, no Plan de Seccións Bilingües. No caso de Educación 
Plástica e Visual o idioma vehicular é o  inglés.  

Consideramos que as Seccións Bilingües teñen unha incidencia innegable no 
afondamento do coñecemento de idiomas e no contacto con outras culturas, motivo 
polo cal son valoradas moi positivamente por todo o conxunto da comunidade 
educativa. 

Sonia Álvarez Fernández é a profesora da especialidade que imparte clase nas 
seccións, e María José Vázquez Nuñez é a especialista de inglés coordinadora do 
programa na área de plástica. 

 Os alumnos e alumnas inscritos son un número vintecatro  en 3º ESO. 
 
4.4.2. OBXECTIVOS DA SECCIÓN BILINGÜE 
-    Utilizar a lingua estranxeira como instrumento de comunicación na aula de plástica 
- Reforzar a aprendizaxe do inglés como lingua estranxeira. 
- Que o/a alumno/a coñeza o léxico básico da plástica e sexa capaz de expresar 

accións básicas. 
- Crear na aula un ambiente positivo e propicio para a aprendizaxe da educación 

plástica e visual en lingua inglesa, fomentando unha actitude aberta e curiosa. 

- Valorar o uso da lingua inglesa como vehículo de comunicación noutros contextos,  
aparte da clase de lingua. 

- Integrar aspectos socioculturais alleos á súa cultura. 
- Expresar gustos e opinión sobre obras plásticas en lingua estran. 
- Amosar unha conduta positiva no traballo en grupo, cooperando nas actividades 

propostas e participando activamente. 
 

2.2. 
Analiza e 
realiza 
fotografías
, tendo en 
conta 
criterios 
estéticos. 

§  CSIEE 
§  CCEC 

§  EPVAB4.2
.3. 
Compila 
imaxes de 
prensa e 
analiza as 
súas 
finalidade
s. 

§  CD 
§  CSIEE 
§  CCEC 
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4.4.3. CONTIDOS 
Os propios da materia. Remitirse ao apartado 4.2.1 en 3º ESO. 
 
4.4.4. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A incorporación da lingua estranxeira farase progresivamente, tanto na escrita 
como no uso oral. Fomentarase o uso da lingua oral estranxeira na conversa de forma 
lúdica e práctica. 
 Utilizaranse os medios audiovisuais e multimedia do centro. Especialmente 
potenciaremos o uso de internet e  páxinas web relacionadas coa materia en lingua 
inglesa. 
 Traballarase tanto de maneira individual, como en grupo, de xeito que se procure 
unha maior variedade de actividades, buscando a amenidade e implicación do alumnado.  
 Fomentarase a progresiva interacción entre os rapaces de forma espontánea entre 
eles, superando posibles prexuízos e dificultades que presenten a este respecto. 
 
 4.4.5.AVALIACIÓN DO PROXECTO 

Ao principio de curso, farase unha avaliación inicial para observar o coñecemento que 
o/a alumno/a posúe da lingua, facendo fincapé no léxico básico específico da materia de 
plástica. Avaliarase tamén o grao de interese e esforzo que demostren ao longo do curso, 
así como o seu nivel de participación.  

Ao remate, avaliarase a adquisición de competencias  lingüísticas, tanto a nivel escrito 
como oral. A avaliación farase de forma conxunta entre as dúas profesoras participantes no 
proxecto. Esta nota afectará á avaliación da propia área de Educación Plástica e Visual de 
maneira positiva ou negativa na nota final, pero nunca de modo que perxudique ao  
alumno-a. En todo caso, nunca unha cualificación non apta  no programa bilingüe suporá 
un suspenso na área se o alumno acada os obxectivos mínimos da propia materia. 

 
4.4.6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Empregar e coñecer o vocabulario básico artístico para : 
Comprender a idea principal e as informacións específicas de mensaxes orais 

adaptados ao nivel. 
Comprender a idea principal e as informacións específicas de textos escritos. 

Participar en conversacións breves, producindo un discurso comprensible e adaptado 
as características da situación e intención da comunicación. 
Redactar textos escritos sinxelos adaptados ao nivel correspondente. 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Observación diaria do traballo na aula. 
Proxectos e actividades. 
Probas orais e escritas. 
Traballos voluntarios. 

 
4.4.7.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Debido a complexidade do curso debido a pandemia, non se avaliará como outros 
anos as competencias de inglés na materia como outros anos, xa que os protocolos e 
actuacións de prevención da Covid reduce considerablemente a duración das clases.  
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Polo tanto o 90% da nota será polas tarefas comúns a todos os cursos de 3ºESO 
de EPVA, e o 10% restante as tarefas específicas da materioa en lingua inglesa, pero 
se prescindirá do exame escrito. 

 
5- METODOLOXÍA DIDÁCTICA XERAL 

 
5.1 AGRUPAMENTOS.  
Hai tres cursos de 1º da ESO cun promedio de  22 alumnos e alumnas por aula. 
Tres cursos de 3º da ESO, cun promedio de 24-25 alumnos e alumnas por aula. 
Un grupo en 4º ESO, de dezasete alumnos e alumnas. 
 
5.2 TEMPOS  
Dúas horas semanais en 1º e 3º ESO. Dado o extenso do currículo da  matería fanse moi 
escasas para desenvolver como se desexaría os contidos.  
En 4º ESO son tres sesión semanais, 
 
5.3 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS.  
 
Para favorecer a aprendizaxe por competencias: .   

• Traballo colaborativo, xa que implica certa parte de traballo individual, e tamén 
cohesión grupal e de relacións sociais no grupo.  Este curso, o traballo en equipo 
desaparece en entornos cerrados debido aos protocolos sanitarios, pero se 
procurarán facer dinámicas de grupo no exterior sempre que se poida e se 
reforzará o traballo grupal virtual no entorno de Edixgal ou Moodle, dado que todo o 
alumnado conta con equipo informático (Edixgal). 

• Aprendizaxe socio-afectivo, é dicir, que parte da base que somos seres sociais e 
grupales, por tanto debemos aprender a convivir co resto, e por elo a coñecernos a 
nivel individual cos nosos potenciais e as nosas limitacións, co fin de poder 
achegar o mellor e máis adecuado ao grupo en cada momento, e así podernos 
beneficiar todos, por tanto tamén nos beneficiamos a nivel individual.   

• Coñecer, antes de comezar, as ideas previas, as dificultades de aprendizaxe do 
alumnado e os recursos dispoñibles.   

• Introducir de xeito xeral o alumno na unidade, anticipando as tarefas previstas e os 
materiais necesarios para o desenvolvemento desta.   

• Realizar exposicións (tanto por parte do profesor coma dos alumnos) utilizando 
diferentes soportes e incidindo no uso da imaxe e na expresión multimedia (oral, 
visual e outras).   

• Fomentar a realización de esquemas ou mapas visuais do que se coñece e do que 
se quere coñecer, así como dos procesos de traballo tanto individuais como por 
medio de dinámicas grupais.   

• Reflexión e análise crítico dos traballos dos alumnos por parte do profesor coa 
participación do grupo.   

• Organización do material e recursos dos alumnos en carpetas individuáis. 
• No entorno da Aula Virtual aparece unha axenda na que se reflexan todos os 

contidos, e actividades feitas durante a clase, así como as tarefas a realizar. Ao 
mesmo tempo, todas as actividades están incorporadas ao curso virtual para que o 
alumnado que non asiste a clase presencial teña acceso en todo momento ao 
tratado nela. 
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• ·Utilizar os recursos dixitais da aula (ordenador con conexión a internet e proxector) 
para reforzar,e ampliar os contidos así como enriquecer e chamar á atención do 
alumnado sobre diversas manifestacións gráfico-plásticas. Este curso en 1ºESO 
participan do programa Edixgal, polo que o desenrolo da competencia dixital se 
verá fortalecida. Sen embargo, en 3º e 4ºESO verase moi limitada ao non poder 
usar a aula de informática polos protocolos sanitarios. 

• Plan de preparación do alumnado para a utilización de ferramientas e plataformas 
dixitais. 

• Realizar actividades no exterior, dentro do propio recinto sempre que a 
organización de espacios e a climatoloxía o permita. 

 
 

5.4. MEDOLOXÍA  DE TRABALLO A DISTANCIA 
 

Todos os cursos están programados para poder ser traballados exclusivamente nun 
entorno telemático. Os contidos e tarefas explicados na clase presencial están incluídos 
nas plataformas Edixgal  e/ ou Moodle (1º, 3º, 4º e alumnado coa materia pendente).  
Así mesmo existe en cada curso unha axenda actualizada tras cada clase con toda a 
información relativa ao curso. O uso dos foros e as mensaxes bidireccionais profesora-
alumno/a facilitan a continua comunicación para solventar dúbidas. 
Sendo esta a dinámica habitual, cercana a semipresencialidad, calquera alumno/a que 
non asista a clase, pode seguir o ritmo da mesma accedendo a estas plataformas. 
En caso de quedar reducir o ensino presencial ao modo telemático, a metodoloxía a 
utilizar será a seguinte: 

- Uso de Edixgal ou Moodle para acceder ao curso, en numerosas das suas facetas: 
- Uso de foros e as mensaxes privadas para fomentar o feedback co alumnado. 
- Actividades para descargar. 
- Cuestionarios. 
- Enquisas. 
- Follas de autoavaliación. 
- Subida de tarefas para ser revisadas e correxidas.  
- Uso da plataforma Falamos para realizar videochamadas co fin de realizar clases 

on line e encontros para resolver dúbidas.  
- E imprescindible que todo o alumando dispoña de conectividade e recursos 

informáticos para traballar. O alumnado sen conectividade utilizará o correo 
electrónico do centro como medio de comunicación na medida das posibilidades. 

- Informarase ó alumnado dos criterios de avaliación e cualificación e da necesidade 
de entregar os traballos para aprobar a materia.  

- O horario das clases telemáticas seguirá o mesmo que o das clases presenciais, 
así como as respostas nos foros e mensaxes persoais serán dentro do horario 
lectivo. 

- Seguimento e apoio para o alumnado con dificultade para seguir a actividade 
lectiva a distancia (por falta de recursos tecnolóxicos ou de competencia dixital. 
Coordinación co tutor/a neste procedemento. 

- Sempre se usarán os medios dispostos pola consellería, no entorno Abalarmóbil e 
o correo electrónico corporativo para a comunicación co alumnado e as familias.  
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 6.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN . OBXECTIVOS MÍNIMOS. 
 

 É necesario realizar unha avaliación inicial o inicia-lo curso e o inicio de cada 
unidade didáctica. Despois está a avaliación formativa, o longo de todo o curso, e a 
sumativa, puntual como pode ser no momento de cada xornada de avaliación. O sistema 
de avaliación funciona por bloques, independentes entre sí, dadas as particularidades de 
cada un. 

 
6.1. Avaliación inicial. 

   Durante o primer mes do curso se fará un  seguimento do alumnado mediante a 
observación na aula ante as preguntas e traballos realizados co fin de analizar os seus 
coñecementos previos, así como unha proba obxectiva basada no currículo de primaria 
no caso de 1º ESO e de secundaria en 3º ESO. 
 

6.2..Mínimos esixibles para unha valoración positiva. 
 
6.2.1.Obxectivos mínimos de1º ESO 

- Utilizar os compoñentes da linguaxe visual, de forma que configuren imaxes figurativas 
e abstractas propias e identificalos en imaxes alleas. 

- Identificar e representar a liña xeométrica por medio da construción da mediatriz, 
bisectriz, así como do trazado de paralelas e perpendiculares con escuadra e 
cartabón. 

- Realizar mesturas sustrativas para a obtención de cores secundarias a partir de 
primarios e para a elaboración de escalas tonais aplicando criterios de harmonías e 
contrastes. 

- Elaborar composicións a base de texturas visuais e táctiles de modo que a textura 
sexa o elemento protagonista, utilizando diferentes métodos e técnicas. 

- Identificar e construír triángulos, cuadriláteros e polígono regulares tanto polos 
métodos específicos e como xenerais. 

- Identificar e representar a circunferencia, os seus elementos e a súa división en 
partes. 

- Representar e identificar a perspectiva por medio da superposición e diminución de 
figuras no plano, utilizando a luz e a cor como creadores de profundidade na imaxe. 

- Configurar un cómic sinxelo no que interveñan os elementos expresivos, tipos de 
encadre e recursos cinéticos propios deste medio. 

- Asimilar os conceptos básicos da imaxe dixital e manexar ferramentas elementais dun 
programa informático de edición de imaxes. 

- Valorar a importancia de manter a orde e a limpeza no traballo. 
- Respectar todos os membros da comunidade escolar, tanto a nivel persoal 

 
. 6.2.2. Obxectivos mínimos para 3º ESO 

- Analizar e interpretar imaxes tendo en conta os elementos básicos que constitúen a 
sintaxe visual. 

- Identificar os diferentes modos de expresión dunha imaxe: realista, figurativo e 
abstracto 

- Representar obxectos bi e tridimensionais utilizando efectos de luz e sombra 
- Identificar os diferentes tipos de ritmos. 
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- Representar formas iguais e semellantes mediante diferentes métodos 
- Describir mediante representacións obxectivas e subxectivas, algúns dos elementos 

estruturais e decorativos propios do patrimonio cultural galego.  
- Resolver problemas sinxelos de composición no plano. 
- Deseñar composicións modulares bidimensionais a partir de redes poligonais básicas. 
- Analizar unha imaxe atendendo á súa función, tipo de mensaxe, composición e 

relación imaxe-texto. 
- Mostrar unha actitude crítica ante manifestacións sexistas, insolidarias ou 

discriminatorias. 
- Producir mensaxes visuais a través da fotografía  dixital. 
- Realizar proxectos audiovisuais sinxelos, amosando cooñecementos de edición e 

animación. 
- Recoñecer os diferentes encadres e planos utilizados na linguaxe cinematográfica. 
- Participar o mantemento da orde e a limpeza no traballo e colaborar na preparación e 

recollida da aula. 
- Respectar todos os membros da comunidade escolar, tanto a nivel persoal coma no 

referido ás súas creacións e ideas. 
- Predisposición para superar as dificultades atopadas na realización das súas 

representacións gráfico- plásticas e para buscar solucións orixinais a estas. 
-  

6.2.3.-Obxectivos mínimos para 4º ESO 
- Analizar formas tridimensionais tratando de establecer relaciones entre as súas 

características compositivas y función  da finalidade da imaxe creada. 
- Realizar o deseño dunha portada dunha revista, un libro ou un CD ou videoxogo, 

utilizando a letra e o texto como elemento creativo. 
- Combinar técnicas gráfico- plásticas e a edición de imaxes utilizando os programas 

informáticos máis axeitados en cada caso 
- Producir un traballo de videocreación ou de animación, empregando a sintaxe propia 

dos medios audiovisuais. 
- Deseñar un obxecto e representalo mediante as súas vistas diédricas. 
- Creación dun ambiente en perspectiva cónica partindo dunha imaxe na que se atopen 

dispostos os elementos fundamentais da devandita perspectiva. 
- Representar corpos sinxelos por medio de algún tipo de perspectiva axonométrica. 
- Ser capaces de idear, gravar e montar un proxecto audiovisual sinxelo. 

 

7.- INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
    Recolleranse os datos necesarios para a avaliación do alumnado a través de: 
- O seguimento diario dos -as alumnos -as atendendo á evolución persoal, o interese e o  
esforzo e a participación nas actividades do grupo. 
-As actividades realizadas na clase. 
-O caderno de clase. 
-Probas obxectivas. 
Durante a realización destas actividades o- a profesor -a recollerá datos sobre a actitude 
dos as alumnos -as atendendo a: 
-O interese mostrado pola materia e cara as actividades desenroladas. 
-A  asistencia regular, a puntualidade e o comportamento na aula. 
-A participación en  coloquios e debates. 
- O  respecto cara as producións e opinións dos -as compañeiros -as. 
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     Os traballos recolleranse periodicamente e ao  cualificalos se terá en conta: 
-Que se realizaran na clase e que respondan as pautas marcadas polo -a profesora, 
adecuándose ós contidos e valorando o  grao de dificultade e o progreso de cada 
aumno/a.. 
- A orde e a limpeza. 
- A presentación nas datas sinaladas. Se recollerán os traballos fóra da data penalizando 
a tardanza coa obtención dunha nota non superior a un cinco sobre dez. Sé o tempo 
suplementario excede de quince días,se rexeitara cualificar dito traballo. 
 Non se permitirán traballos emendados con Tipex,  tachóns, ou recortes e pegados de 
ningún tipo que fagan dubidar da autoría dos mesmos. 
    Ademais, á hora de avaliar tamén se terá en conta os resultados das probas 
específicas das unidades didácticas. 
    Proporase unha segunda data de entrega dos traballos daqueles alumnos-as que non  
superarán os obxectivos xerais. Tamén se farán probas de probas escritas de 
recuperación despois de cada avaliación.  
    O  rematar cada avaliación o alumnado debe ter entregado todos os traballos. Estes se 
deben de conservar hasta que finalice o curso co fin de poder revisar individualmente a 
evolución de cada alumno- a e poder atender adecuadamente as posibles reclamacións. 
 

 
8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   
    
     No primeiro curso, distribuiranse da seguinte maneira: 

• Un 90% contabilizará o traballo feito mairitariamente na clase.  
Hai dúas formas de cuantificalo, por un lado utilizaranse plantillas de observación 
do traballo diario, e por outra, a recollida dos traballos permitirá apreciar a súa 
calidade e acerto coa proposta do exercicio. O uso da aula virtual en Edixgal facilita 
a labor. 
A presentación e limpeza dos traballos é algo a contabilizar nesta área.  

• Un 10 % para as probas obxectivas das unidades didácticas, e aqueles traballos 
específicos que, pola súa complexidade, maior laboriosidade precisen ou se 
estableza realizar en grupo ou individualmente. En todo momento se lle comentará 
ó alumno -a a que grupo pertence cada traballo según criterios de calificación. 

• A media das dúas partas ten que ser de 4.50 ou superior. 
 
No terceiro curso, distribuiranse da seguinte maneira: 

• Un 50% contabilizará o traballo feito maioritariamente na clase. Hai dúas formas de 
cuantificalo, por un lado utilizaranse plantillas de observación do traballo diario, e 
por outra, a recollida dos traballos permitirá apreciar a súa calidade e acerto coa 
proposta do exercicio. Uso adecuado da tecnoloxía no entorno da Aula Virtual. A 
presentación e limpeza dos traballos é algo a contabilizar nesta área.  
Cada traballo se presenta coas suas rúbricas correspondentes, para que o/a 
alumna identifique en todo momento o que se lle pide. 

• Un 50 % para as probas obxectivas das unidades didácticas, e aqueles traballos 
específicos que, pola súa complexidade, maior laboriosidade precisen ou se 
estableza realizar en grupo ou individualmente. 
Aquela proba susceptible de ser copiada, e polo tanto a mera tenencia de materiais 
prohibidos (teléfonos móbiles, reloxos intelixentes ou dispositivos similares; copias 
dos apuntamentos, auriculares), así como calquer intercambio de información entre 
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alumnos/as escrito u oral, suporá unha infracción, e a retirada do exame cunha 
calificación de cero. 
Así mesmo, calquera traballo de dudosa autoría realizado fora dun entorno 
presencial, será necesario ser refrendado cunha proba obxectiva dentro da aula 
dado o caso. 

• A media das dúas partas ten que ser de 5.00 ou superior. 
 
No cuarto curso,  

• 70% da nota procederá das probas obxectivas segundo das unidades didácticas e 
aqueles traballos específicos que, pola súa complexidade, maior laboriosidade 
precisen ou se estableza realizar en grupo ou individualmente. Farase a media dos 
traballos e exames.  En todo momento se lle comentará ó alumno-a a que grupo 
pertence cada traballo según criterios de calificación. Cada traballo se presenta 
coas suas rúbricas correspondentes, para que o/a alumna identifique en todo 
momento o que se lle pide. 
Aquela proba susceptible de ser copiada, e polo tanto a mera tenencia de materiais 
prohibidos (teléfonos móbiles, reloxos intelixentes ou dispositivos similares; copias 
dos apuntamentos, auriculares) así como calquer intercambio de información entre 
alumnos/as escrito u oral, suporá unha infracción, e a retirada do exame cunha 
calificación de cero. 
Así mesmo, calquer traballo de dudosa autoría realizado fora dun entorno 
presencial, será necesario ser refrendado cunha proba obxectiva dentro da aula 
dado o caso. 

• Un 30% contabilizará o traballo de clase. 
• A media das dúas partas ten que ser de 5.00 ou superior. 

O alumnado debe adquirir a través das actividades uns obxectivos mínimos, para poder 
promocionar positivamente na materia, polo que será fundamental que entregue os 
traballos marcados nas datas sinaladas. No caso daqueles alumnos/as con especial 
dificultade ou necesidade dunha adaptación curricular, pódese marcar unha segunda 
data, con novos traballos nos que reflexe un adecuado grao de evolución e esforzo.  

 
8.1.Constancia e información do alumnado sobre o seu rendemento. 

 O alumnado estará informado da súa situación académica mediante: as 
cualificacións escritas nos traballos devoltos ou nas probas realizadas; un informe 
mensual sobre as súas anotacións persoais por parte do profesorado (chamadas de 
atención, falta de material, traballos non entregados...). Todo está rexistrado na aula 
virtual, polo que a información sobre o seu rendemento escolar é permanente. 
  
9. PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE. 

No caso de non ter acadados os obxectivos do curso na avaliación ordinaria, o/a 
alumno/a poderá optar a unha proba extraordinaria baseada nos contidos mínimos. 
Ademais deberá entregar na mesma convocatoria os traballos obrigatorios do curso. 
 Se o alumno/a non acadase o aprobado na proba extraordinaria, pero en calquera 
caso promociónase ao curso seguinte, será convocado ao longo do mesmo a  unha proba 
antes do mes de xuño e ademáis estará obrigado/a á entrega de traballos 
correspondentes. 
 Esta entrega darase en dous prazos: 
- No mes de febreiro presentarán un primeiro conxunto de exercicios prácticos según  os 
traballos do curso pendente. 
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- No mes de abril presentarán un segundo bloque de traballos. 
- No mes de maio se realizará unha proba teórica na que se incluirán os temas tratados 
no curso non superado.  

Constancia e información do alumnado coa materia pendente. 
 O alumnado coa materia pendente será informado da súa situación académica en 
dous prazos, segundo os traballos entregados, en xaneiro, e quince días antes do exame 
teórico de maio.  

9.1. Criterios de cualificación do alumnado coa materia pendente. 
Primeiro bloque  25% da nota final 
Segundo bloque 25% da nota final 
Proba teórica  50% da nota final  
Terase en conta: 

- A orde e a limpeza. 
- Non se permitirán traballos emendados con Tipex,  tachóns, ou recortes e pegados de 

ningún tipo que fagan dubidar da autoría dos mesmos. 
- A presentación nas datas sinaladas. Non se recollarán traballos fora destas datas. Se 

alguén non entrega o primeiro bloque ou segundo bloque perderá un 25% da nota 
final. 

- Aquela proba susceptible de ser copiada, e polo tanto a mera tenencia de materiais 
prohibidos (teléfonos móbiles, reloxos intelixentes ou dispositivos similares; copias dos 
apuntamentos, auriculares) suporá unha infracción, e a retirada do exame cunha 
calificación de cero. 

- Así mesmo, calquera traballo de dudosa autoría realizado fora dun entorno presencial, 
será necesario ser refrendado cunha proba obxectiva dentro da aula dado o caso. 

 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Dadas as características artísticas innatas  tan diferentes  dos alumnos resulta 
conveniente sempre organizar, a lo menos, tres niveis de aprendizaxe distinto: 

- O nivel xeral, para a maioría da clase. 
- Un nivel para alumnos -as con dificultade nesta materia, con actividades más 

simplificadas e de reforzo dalgúns aspectos fundamentais, coa meta de lograr acadar 
os obxectivos mínimos establecidos na programación. 

- Un nivel complementario para aqueles alumnos -as con maior capacidade de 
asimilación de conceptos, maior destreza manual ou máis facilidade  de expresión 
artística, para evitar que se frustren por aburrimento esperando q que rematen os seus 
compañeiros. A tal fin e tendo en conta as características propias do alumno -a en 
cuestión, se elaborarán actividades de ampliación específicas. 

- As actividades de reforzo están contempladas para aqueles alumnos -as con 
dificultades que precisen repasar e traballar conceptos, aplicar técnicas e afianzar 
destrezas. 

-      Naqueles casos en que a capacidade do alumno -a non supere os obxectivos 
mínimos, considerados imprescindibles para ó desenvolvemento de capacidades 
básicas (percepción, comprensión, expresión, etcétera.) estimarase unha proposta de 
adaptación curricular en colaboración co equipo orientador. 

-     Aqueles alumnos -as que superarán as expectativas didácticas do curso, contarán 
con actividades de ampliación dos temas propostos, segundo gustos e criterios 
persoais do propio alumno -a. 
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11.  PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES. TRANSVERSALIDADE DO 
CURRÍCULO. 

     Os valores sociais e cívicos son fundamentais na nosa sociedade, para que as 
persoas poidan exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e 
social. De aí a importancia de que a educación facilite a construción da identidade 
individual e mellore as relacións interpersoais enriquecedoras para fortalecer a 
convivencia, de acordo cos valores cívicos recoñecidos socialmente.  
A área dos valores sociais e cívicos axudan, en boa medida, a garantir o dereito 
universal dos nenos e nenas a recibir unha educación que lles permita desenvolverse 
plenamente nas súas posibilidades, formarse no respecto dos dereitos humanos e as 
liberdades fundamentais e prepararse asumir unha vida responsable nunha sociedade 
libre e tolerante ás diferenzas. Do mesmo xeito, reforza a preparación das persoas para 
actuar como cidadanía participativa e implicada na mellora da cohesión, defensa e 
desenvolvemento da sociedade democrática. Esta formación inclúe a adquisición de 
habilidades sociais e cívicas - persoais, interpersoais e interculturais - para participar dun 
xeito eficaz e construtivo en sociedades cada vez máis diversificadas.  
A proposta desta área, para formar ás persoas na reflexión e experiencia de valores, 
responde á preocupación por mellorar a calidade da educación para todos os 
estudantes, promovendo o desenvolvemento de procesos educativos que potencien a 
participación individual para acadar a participación colectiva. remata. Deste xeito, 
enriquécense as experiencias sociais dos alumnos, tendo en conta que viven en 
sociedade mentres se forman e que as experiencias compartidas na escola enriquecen a 
súa aprendizaxe. A área fomenta a reflexión e propón aprendizaxes relacionadas coa 
dignidade persoal, o respecto aos demais e os valores sociais na convivencia. En 
primeiro lugar, o propósito é que cada alumno adquira as habilidades necesarias para 
construír un autoconcepto axustado e unha boa autoestima, tomar iniciativas 
responsables e vivir dignamente. Unha vez desenvolvida a súa identidade persoal, o 
neno e a nena están listos para recoñecelo. Por este motivo, indúcese a empatía, o 
respecto e a tolerancia doutras persoas e propóñense elementos relacionados coas 
habilidades necesarias para relacionarse e actuar de acordo cos dereitos e deberes 
humanos fundamentais. 
Unha vez que as persoas son capaces de coñecerse e aceptarse mutuamente mentres 
se entenden e respectan aos demais, podemos asumir a complexidade da convivencia 
social. Neste momento foméntanse actitudes que promoven a interdependencia positiva, 
a cooperación e a solidariedade de acordo cos valores, dereitos e deberes do Estatuto 
de autonomía de Galicia e da Constitución española. Neste sentido, favorécese a 
comprensión dos principios de xustiza, liberdade e seguridade, sobre os que se garante 
a convivencia democrática, a promoción do progreso da cultura e da economía, así 
como o establecemento e colaboración no fortalecemento das relacións pacíficas. e 
unha cooperación efectiva entre todos os pobos da terra. Deste xeito, guíase aos 
estudantes para comprender a realidade social, resolver conflitos de xeito reflexivo, 
dialogar para mellorar, respectar os valores universais, crear un sistema de valores 
propios e participar activamente na vida cívica dun xeito pacífico e democrático. 
Os valores sociais e cívicos contribúen a que o alumnado mellore a súa competencia 
para aprender e ter iniciativa, estimulando a motivación, o esforzo e as capacidades de 
reflexión, síntese e estruturación. Axúdalles a afrontar problemas, experimentar e levar a 
cabo proxectos en equipo, traballar de forma independente, tomar decisións e xerar 
alternativas persoais. A metodoloxía na aula debe basearse na relación entre o progreso 
persoal e académico, porque o equilibrio afectivo e a aprendizaxe van da man e 
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fortalécense mutuamente. O ensino da área require que os profesores estimulen a 
axuda mutua e o traballo cooperativo, que mediante a comunicación oral, o diálogo e a 
interacción entre os alumnos contribuirán a desenvolver a competencia para participar 
activamente en equipo, a análise e a reorganización das propias ideas, o respecto crítico 
por outros puntos de vista, recoñecemento dos propios valores e limitacións, adaptación 
ás necesidades colectivas e solidariedade, asunción de responsabilidades e respecto ás 
normas acordadas. 
Tamén debe promover o desenvolvemento de competencias que permitan aos 
estudantes considerarse valiosos e valiosos e axudar a outras persoas, sentíndose 
recoñecidos e recoñecidos e sendo receptivos e receptivos para recibir axuda na 
resolución de problemas. Para facilitar a concreción curricular, establécense tres bloques 
de contido. Non obstante, deben entenderse como un todo e desenvolverse 
globalmente, tendo en conta as conexións internas tanto a nivel de curso como ao longo 
da etapa. As propostas metodolóxicas son decisivas para fomentar o coñecemento de 
principios, valores e estratexias de regulación emocional para integrarse na súa vida 
diaria, contribuíndo así á súa incorporación á vida adulta dun xeito satisfactorio, 
desenvolvendo a capacidade de asumir os seus deberes e defender a súa dereitos., 
exercer a cidadanía activa e desenvolver a aprendizaxe ao longo da vida ao longo da 
vida. Por iso, necesariamente, será necesario partir das experiencias, problemas e 
intereses dos alumnos –xa que todo o traballo nesta área ten un compoñente vivencial– 
para promover o pensamento en perspectiva e a implicación emocional. Será necesario 
deseñar tarefas de traballo e / ou proxectos en contextos auténticos que permitan levar a 
cabo estas experiencias e que animen a cada neno e nena a ter os seus tempos e 
espazos de protagonismo e o recoñecemento da súa valía persoal e as súas 
contribucións á diferentes grupos nos que realizan a actividade. De aí a importancia de 
propoñer un traballo cooperativo para levar a cabo as tarefas, que permita aos alumnos 
analizar, expresar e interpretar pensamentos, sentimentos e acontecementos en 
diferentes contextos sociais e culturais, así como o uso da linguaxe para regular o 
comportamento e interactuar cos demais.  
Finalmente, tomando decisións baseadas en xuízos morais e resolución de conflitos e 
problemas colaborativos, contribúe á adquisición das competencias necesarias para 
seguir diversos procesos de pensamento, utilizar o razoamento lóxico e analizar e xulgar 
críticamente os problemas sociais e sociais. 

 
12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC NA EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL E AUDIOVISUAL. 
 

O uso das TIC na aula e algo inherente en moitos aspectos da materia co novo cambio 
no currículo onde fai especial fincapé no uso das tecnoloxías no tratamento da imaxe 
como se contempla no Bloque 3, contorno audiovisual e multimedia para todos os niveis 
da ESO.  

 Recursos informáticos 
A nivel docente o uso do ordenador na aula de plástica conectado a un proxector é de 

gran axuda no desenvolvemento dos contidos. Case todas as presentacións teóricas 
fanse mediante presentacións en Impress o similares, o  mediante enlaces a outro tipo de 
recursos na rede. Este material é feito polo profesorado na parte dos contidos por 
adecuarse mellor ao alumnado e as propias esixencias. 

A nivel do alumnado, o uso de Edixgal facilita ao alumnado un dispositivo propio polo 
que as TICs están presentes de modo continuado.  
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En 3º da ESO, hai unidades nas que sempre se busca a información nas galerías de 
imaxes do CNICE ou outras, como na unidade da lectura das imaxes. Na unidade 
referente ao entorno multimedia teñen que realizar un programa multimedia, consistente 
nunha presentación con diapositivas onde se integren audio, imaxe fixa, vídeo, texto e 
hipertexto, utilizando a aplicación Impress. Tamén no tema da imaxe secuenciada 
traballan con fotografía dixital e a posterior montaxe na realización dunha fotonovela. Para 
esto usan  programas informáticos como o OpenOffice, GIMP.  

En 4º da ESO, e tamén dentro do bloque 3, usan as TIC na unidade específica do 
entorno audiovisual, onde teñen que gravar e editar un traballo audiovisual,  usando o 
editor de video Adobe Premier, ou por defecto, o que proporcione o entorno Edixgal. 

No tema da imaxe publicitaria traballan con programas coma o GIMP. Para facer 
traballos teóricos e presentalos posteriormente usan o Impress. 

No bloque adicado ao debuxo técnico, usan os recursos educativos na rede, 
especialmente os contidos educativos do portal da Xunta e os seus enlaces. 

Se verá potenciado a complementariedade das clases presenciais co entorno de 
Moodle e a Aula Virtual para a elaboración de tareas e vehículo de información entre 
ambas partes, alumnado e profesorado. 

Na Seccións Bilingüe o uso das TIC é imprescindible para que os alumnos adquiran as 
competencias orais que aparecen nos obxectivos. Aparte de o uso online de recursos 
diversos para obter información audiovisual (youtube, …), tamén hai infinidade de 
programas sobre o tratamento de voz  para mellorar a súa pronunciación. Hai material 
propio das seccións bilingües como dicionarios interactivos que serven para tal fin. 

 
12.1. O Proxecto E-Dixgal 
 
Este curso introducese  o proxecto en 3º e 4º de ESO, ademáis de continuar en 1ºESO. 
 
13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO CENTRO DENDE A 
EDUCACIÓN  PLÁSTICA,  VISUAL E AUDIOVISUAL 
 

 Este curso se retoma o acceso a biblioteca, así como o sistema de préstamo, que 
será os mércores e venres en horario de recreo. 

En 1º da ESO, na unidade dedicada a banda deseñada, unha das actividades e 
interpretar e secuenciar unha narración en prosa en forma de cómic. A profesora 
indícalles onde poden atopalos (polo seu contido narrativo) e axilizar o proceso. Será un 
entorno de lectura de cómics dixitais. Tres sesiones lectivas. 
 En 3º da ESO ,  na unidade adicada á ilustración e cartelismo, o alumnado sigue as 
instruccións do curso virtual e busca información e para posteriormente ilustrar un extracto 
narrativo que escollan. Dúas sesións lectivas.  

En 4º da ESO,  a profesora amosa na clase o material (que previamente colleu en 
préstamo)  que hai de cada unidade coa opción a que eles tamén o fagan. Especialmente 
nos temas de gravado e estampación e  fundamentos do deseño. Na unidade de análise e 
interpretación dunha obra artística. Dúas sesións lectivas. 

No bloque común do currículo, Dimensión social e cultural, farase ao mínimo unha 
sesión por trimestre na biblioteca virtual. 

Co motivo da celebración do día do libro e das letras galegas farase unha 
actividade específica en cada curso dunha sesión lectiva, e o posterior desenrolo na aula. 
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14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
Os obxectivos desta acción son: 
- Concienciar ao alumnado da importancia de cumprir e espetar as normas de 
convivencia. 
- Favorecer un clima de confianza entre a comunidade educativa. 
- Axudar a mellorar o coñecemento das propias capacidades, motivacións e intereses. 
-  Facilitar a superación de hábitos discriminatorios de tipo sexista, racista, etc 
- Fomentar o coñecemento e a valoración doutras culturas, linguas, relixións... 
- Promover a convivencia entre alumnos de diversa procedencia e etnias. 
- Identificar e detectar casos de acoso escolar e outros conflitos entre o alumnado. 
 
15. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

a. Material propio do alumnado 
 -Xogo de escuadra e cartabón 
-Regra de 30  centímetros. 
-Compás. 
-Lápices de diferentes durezas. (2H, HB, 2B) 
-Láminas de debuxo artístico, tamaño A4. 
-Caderno de clase, con follas brancas A4. 
-Pinceis de punta redonda, grosor fino, medio e groso. 

          - Témperas de cor azul, maxenta, amarelo, branco e negro. 
 
Ademais, terán que acadar todo o material que se precise específico para cada unidade 
didáctica, avisados con suficiente tempo de antelación.     

b. Instalacións da aula.     
Tomas de auga e desaugadoiros. 2 
Instalación eléctrica de forza.  
Mecanismo de escurecemento de ventás a luz natural.  
Cuarto escuro para revelado de fotografía. 1 

c. Mobiliario da aula 
- Mesas de debuxo: 
( 17 dentro da aula e 6 almacenadas por falta de espazo) 
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- Cadeiras con respaldo 22 
- Cadeiras sen respaldo 2 
- Balda de estantes. 1 
- Encerado para xiz grande. 1 
- Armario pequeno con portas. 1 
- Estantes abertas as dúas caras para traballos húmidos 2 
- Deshumidificador 1 
- Placa calefactora 1 
- Portarrolos de papel 1 
- Taboleiro de corcho grande 
- Dispensador de xabón. 

1 

d. Material propio da aula 
- Computador persoal, AMD Athlon (Tm) 64 Processor. 1 
- Pantalla FLATRON L17186 1 
- Impresora Samsung Color Laser Printer CLP-320 series 1 
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- Escáner Epson Perfection 1670 1 
- Canon de proxección, Epson. 1 
- TB-7300 Wide Screen Design tablet  
- Pantalla de proxección. 
- Ordenador portatil MC BOOK PRO 13” 
- Ipad 32 GB 

1 
1 
1 

- Cámaras fotográficas, Canon Digital IXUS 85IS 1 
- Proxectores de diapositivas. 2 
- Proxector de corpos opacos. 1 
- Cabaletes para pintura. 6 
- Mesas xiratorias para modelado. 10 
- Xogo de modelos xeométricos. 2 
- Maniquí de madeira articulado. 1 
- Modelos de escaiola 5 
- Compás. Plantillas de mesa e encerado. 1 
- Tórculo de estampación. 1 
- Positivador de negativos fotográficos. 1 
- Material de laboratorio de fotografía. Cubetas e pinzas.   
- Focos de luz. 3 

 
e. Material didáctico.    

- Bibliografía básica colocada na biblioteca, ademais do específico da Sección Bilingüe 
e  libros de texto e recursos didácticos que están na aula. 

- Material audiovisual.  
 
 
16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES  
   Debido a alerta sanitaria, as actividades complementarias quedan restrinxidas durante o 
curso.  
As únicas saídas propostas serán para 4ºESO ao ser o grupo máis reducido e fácil de 
controlar o cumprimento do protocolo. 
A única actividade proposta a curto prazo é un percorrido polas Meninas de Canido, en 
Ferrol, para a última semana de Outubro, principios de Novembro, según a climatoloxía. 
 
17.-CRITERIOS PARA AVALIAR A PRÁCTICA DOCENTE E A PROPIA 
PROGRAMACIÓN. 
 
 Esta será continúa e flexible co fin de correxir erros e mellorar o ensino. Para esto é moi 
útil a memoria feita en xuño do curso anterior.  
 Débense observar todos os aspectos do ensino e procurar a mellora e adecuación da 
metodoloxía, contidos e prácticas docentes ás circunstancias que vaian cambiando. 
 Para levar isto a cabo, anotaranse conclusións sobre o desenvolvemento na aula de 
cada actividade. Así mesmo, farase un estudo dos resultados en relación ao diferente 
deseño das unidades didácticas e a interacción con cada alumno.  
 Fixaremos a atención en: 

- Interese e motivación dos alumnos. 
- Adecuación e aproveitamento de recursos empregados, materiais, organización. 
- Funcionamento das clases segundo a disposición en grupos, traballo en parellas, 

individual… 
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- Ambiente creado, clima de convivencia e implicación dos alumnos nas diferentes 
actividades. 

- Adecuación de traballos e actividades ao grao de dificultade e nivel considerados. 
- Consideración da secuenciación utilizada e do grao de adecuación ao proceso de 

aprendizaxe. 
Procuraremos considerar todos estes aspectos nos diferentes grupos e niveis, 
intentando facer unha análise á vez individualizada, de maneira que posibilite a 
rectificación de estratexias e a corrección  do desenvolvemento da nosa práctica 
docente. 

 
18.-MODIFICACIÓNS E REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA . REFORZO DA 

PROGRAMACIÓN DOS CONTIDOS NON IMPARTIDOS. 
 

• En 1º ESO se reducen os contidos teóricos co fin de dinamizar a materia 
por traballos-unidades no que se profundiza nun ou varios conceptos de 
modo máis práctico. Especialmente significativo é a reducción dos contidos 
en xeometría, que se basarán nos obxectivos mínimos primando os 
contidos fundamentais. 

• En 3º ESO se reducen tamen os contidos de xeometría, e o tema de 
Tanxencias e Enlaces será desprazado a 4ºESO pola sua complexidade. Ao 
ser unha materia optativa, o alumnado que a curse será por propio interese 
e estará máis predisposto a asimilar os contidos.  
Sen embargo é preciso comezar cos trazados básicos, xa que esta parte foi 
tratada de modo telemático en marzo e abril do 2020, cando se estaba nun 
estado de alarma. Dado que non todo o alumnado traballou nela é preciso 
comezar de cero. 
Nestes cursos onde a materia se imparte na aula ordinaria, as técnicas de 
debuxo e pintura limítase o uso de procedementos secos, ao no ter acceso 
a auga. 

• En 4ºESO os bloques se seguen a traballar por proxectos. 
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19. CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO 
 

No presente curso, 2021-2022, o Departamento de Debuxo do CPI O Feal, en 
Narón, está formado por: 

 
Sonia Álvarez Fernández, que imparte clases de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual en 1º ESO, 3ºESO e 4º ESO.  
 
Profesrora CLIL na sección bilingüe de 3º de ESO. 
 
Valores sociais e cívicos en 3º e 4º ESO. 

 
Narón, a  22 de Setembro do 2021 

 
Sonia Álvarez Fernández  

 Xefa de departamento de EPVA CPI do Feal 
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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O C.P.I. do Feal é un centro público no Concello de Narón. O Concello, froito do 

gran incremento demográfico experimentado nos últimos anos, conta con case 

40.000 habitantes. O centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos 

polígonos industriais das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes 

motores económicos do Concello o que fai que o colexio estea moi ben 

comunicado, tanto co resto do Concello a través da estrada de Cedeira e 

estrada de Castela, como cos concellos limítrofes a través da autoestrada A-6 e 

da autovía AG-64. 

Narón, na súa zona urbana conta todos os servizos propios dunha cidade: 

centro de saúde, biblioteca, auditorio, Pazo da Cultura, pavillóns polideportivos e 

piscina climatizada, entre outros. Ademais dende hai dous cursos, o Concello 

cédenos o Pazo da Cultura para a celebración do festival de fin de curso. A zona 

rural do Concello está ben comunicada co centro urbano polo que se pode dicir 

que conta con bastantes servizos. Ademais, en todas as parroquias do rural hai 

locais sociais e agrupacións veciñais que durante todo o ano organizan 

diferentes actividades culturais e deportivas o que contribúen a súa 

dinamización. O Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC), segundo os datos da 

última Avaliación de Diagnóstico, sitúa ao noso centro nun nivel medio baixo. 

Non hai datos obxectivos sobre o emprego do galego e ou castelán no Concello. 

 

2 LEXISLACIÓN 

O deseño da programación efectuada polo departamento ten como referencia o 

seguinte marco legal: 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación (LOE), modificada 

parcialmente pola lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 

mellora da calidade educativa (LOMCE). 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as 

relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 
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avaliación da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria 

e do bacharelato. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 6 e 6 bis da 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 3 do 

Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o 

currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 Resolución do 17 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para 

o desenvolvemento, no curso académico 2021/22, do currículo 

establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

O desenvolvemento da programación efectuada polo departamento está 

condicionado por: 

 O elevado número de contidos en todos os niveis, especialmente en 

3º de ESO en relación á carga horaria da materia. 

 O número de alumnos/as por aula. Dependendo do mesmo, pódense 

realizar unhas u outras actividades.  

 As dificultades reais de uso do laboratorio pola situación COVID. 

Considérase unha programación aberta cuxa adecuación a cada momento do 

curso e ás características propias de cada aula supervisarase ao longo do 

mesmo. Das modificacións realizadas ou das actuacións previstas deixarase 

constancia nas memorias correspondentes.  
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3 ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO 

 

 

4 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS EN ESO 

A utilización dos recursos apropiados é de gran utilidade para a consecución 

dos obxectivos propostos en cada nivel. A función dos recursos debe ser 

motivadora e tamén didáctica, pois poden facilitar nun momento dado a 

comprensión dun concepto que se atope afastado da experiencia cotiá do 

alumnado. Empregaremos os seguintes: 

 Libro de texto.  O centro incorpórase a EDIXGAL en todos os cursos da 

ESO.  

 Bibliografía complementaria: En todos os niveis fomentarase a lectura 

de novas científicas. 

 Ordenador de aula e canón de vídeo, permiten visualizar modelos ou 

animacións que emulan fenómenos físicos de imposible realización 

nos laboratorios escolares, e dispor de actividades ou prácticas 

interactivas que tamén poderán manexar directamente dende os seus 

portátiles. 

PROFESOR CURSOS QUE IMPARTE (Horas impartidas) 

Isabel Guerreiro Paz 

(Xefe departamento) 

 

Física e Química 2º ESO A / 2 ESO B  

( 6 horas) 

Física e Química 3º ESO A / 3 ESO B / 3 ESO C  

(6  horas) 

Física e Química 4º ESO A / 4 ESO B (6 horas)  

 Emma Sandá Gómez 

(Departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía) 

Física e Química 2 ESO C / 2 ESO D (6 horas) 
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 Material de laboratorio. As experiencias realizadas en grupo, teñen 

unha forte carga motivadora, explicativa, comprensiva, e contribúen a 

desenvolver as actitudes propias da ciencia: curiosidade, 

colaboración, coidado, precisión, planificación, deseño. Levaranse a 

cabo se a ratio o permite e está dispoñible o laboratorio posto que se 

comparte con departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Neste curso 

escolar deberá terse en conta ademais a situación de COVID-19. 

 Algunhas aulas dispoñen de pizarra dixital. 

 

5 CONTRIBUCIÓN DA FÍSICA E A QUÍMICA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE NA ESO 

A materia de Física e Química debe capacitar os alumnado para extraeren e 

comunicaren conclusións a partir de probas científicas, formularen preguntas 

que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos físicos e 

naturais. Á achega á competencia propiamente científica cumprirá engadir as 

correspondentes ao resto das competencias clave. 

É preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica, baseada na 

concepción da ciencia como cultura e non só como un conxunto de 

coñecementos que, estruturados en teorías, poidan ter algunha aplicación máis 

ou menos útil. Neste sentido, resulta salientable a achega de Física e Química 

á competencia en conciencia e expresións culturais, por ser moitos os 

logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o mundo e moitos 

os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a 

realidade; consecuentemente, personaxes como Newton, Lavoisier, Boyle, 

Marie Curie, Lise Meitner, no plano internacional, ou Antonio Casares 

Rodríguez, Ramón María Aller Ulloa e tantos outros, na nosa comunidade, 

deben ser recoñecidos e valorados como actores principais da construción da 

nosa cultura. 
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A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía son as competencias fundamentais da materia. Para desenvolver 

esta competencia, o alumnado aplicará estratexias para definir problemas, 

resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar 

resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas. 

A materia contribúe ao desenvolvemento da competencia lingüística, tanto 

coa riqueza do vocabulario específico como coa valoración da claridade na 

expresión oral e escrita, o rigor no emprego dos termos, a realización de 

síntese, elaboración e comunicación de conclusións e o uso da linguaxe exenta 

de prexuízos, inclusivo e non sexista. 

A competencia dixital, ten un tratamento específico nesta materia a través da 

utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. O uso de 

aplicacións virtuais interactivas permite a realización de experiencias prácticas 

que por razóns de infraestrutura non serían viables noutras circunstancias, á 

vez que serven de apoio para a visualización de experiencias sinxelas. Doutra 

banda, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha 

ferramenta eficaz para obter datos, extraer e utilizar información de diferentes 

fontes e presentar traballos. 

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta 

materia no carácter instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao 

mesmo tempo, operar con modelos teóricos fomenta a imaxinación, a análise, 

as dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que 

favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, o 

alumnado adquire a capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante 

anteriores etapas co que vai ver no presente curso e no próximo. 

Por outra parte, actitudes que están relacionadas con esta competencia, tales 

como a responsabilidade, a perseveranza, a motivación, o gusto por aprender e 

a consideración do erro como fonte de aprendizaxe levaron o longo da historia 

ó avance da ciencia e son estratexias científicas útiles para a formación do 

alumnado ao longo da vida.  



Departamento de Física e Química                                    Programación didáctica                                              | CPI do FEAL  

6 
 

Esta materia favorece o traballo de laboratorio, onde se fomenta o 

desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o 

respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das 

competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha 

parte fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da 

ciencia e a tecnoloxía e permite formar unha opinión fundamentada en feitos e 

datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico. 

O sentido da iniciativa e espírito emprendedor, identifícase coa capacidade 

de transformar as ideas en actos. Mediante a realización de proxectos 

científicos vertébranse aspectos tales como a capacidade proactiva para a 

xestión, a capacidade creadora e de innovación, a autonomía e o esforzo co fin 

de alcanzar o obxectivo previsto. O proxecto científico fornece ao alumnado 

unha serie de vivencias capaces de suscitar no mesmo o desenvolvemento das 

súas aptitudes e habilidades e é a unidade educativa de traballo máis complexa 

e con maior poder integrador. 

Na programación de cada unha das materias dos distintos cursos engádese o 

perfil competencial, relacionando os estándares de aprendizaxe availables da 

mesma con cada competencia. 

6 ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 

A materia de Física e Química impártese neste centro nos dous ciclos na etapa 

de ESO. 

No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que 

sobre as ciencias da natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de 

educación primaria. O enfoque co que se procura introducir os conceptos debe 

ser fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a materia preséntase como 

a explicación lóxica de todo aquilo ao que o alumnado está afeito e coñece. É 

importante sinalar que neste ciclo a materia de Física e Química pode ter 

carácter terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de contribuír á 

cimentación dunha cultura científica básica. 
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No segundo ciclo de ESO, pola contra, un carácter esencialmente formal, e está 

enfocada a dotar o alumnado de capacidades específicas asociadas a esta 

disciplina. Cun esquema de bloques similar, en cuarto de ESO aséntanse as 

bases dos contidos que en primeiro de bacharelato recibirán un enfoque máis 

educativo. 

6.1 Obxectivos xerais. 
 

A LOMCE establece os obxectivos xerais de cada etapa educativa, pero 

desaparecen os obxectivos de cada materia. A relación entre os obxectivos de 

etapa e os criterios de avaliación veñen definidos no currículo. 

Artigo 10 LOMCE. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria. A 

educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual 

e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 
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rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 

estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e 

á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 

persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
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criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio 

de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial 

coas pertencentes á comunidade lusófona. 

6.2 Metodoloxía didáctica (Presencial/ Semipresenial/ On line) 

 

Dada a situación COVID-19 contémplanse tres posibles escenarios: 

 

Clases presenciais 

 

O principio que guía o noso proxecto didáctico é o desenvolvemento da 

competencia científica, entendendo “competencia” como a resultante duns 

coñecementos, unhas habilidades ou procedementos e unha capacidade de 

utilizar e aplicar tales coñecementos e habilidades. 

Para iso, partiremos dunha planificación rigorosa, sendo o papel do docente de 

orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial no 

alumnado mediante a formulación de tarefas ou situacións - problema, cun 

obxectivo concreto, no que o alumnado poida aplicar os distintos tipos de 
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coñecementos, destrezas, actitudes e valores adquiridos, e conseguir así 

estimular e potenciar o seu interese pola ciencia. 

A metodoloxía que imos poñer en xogo ao longo deste curso aséntase nos 

seguintes principios: 

 Motivación: atraer ó alumno mediante contidos, métodos e propostas que 

estimulen a súa curiosidade e alimenten o seu afán por aprender. 

 Interacción profesor-alumno: o docente establecerá unha “conversación” 

permanente co alumno, quen se ve interpelado a establecer conexións con 

ideas previas ou con outros conceptos, e ve facilitado a súa aprendizaxe a 

través dun diálogo enriquecedor. 

 Equilibrio entre coñecementos e procedementos: o coñecemento non se 

aprende á marxe do seu uso, como tampouco se adquiren destrezas en 

ausencia dun coñecemento de base conceptual que permite dar sentido á 

acción que leva a cabo. A nosa metodoloxía conxuga o traballo dos 

coñecementos coa amplitude e rigor necesarios, por unha banda, con 

aspectos básicos para unha actividade científica, a investigación e a 

realización e comunicación de informes. 

 Aprendizaxe activa e colaborativa: a adquisición e aplicación de 

coñecementos en situacións e contextos reais é unha maneira óptima de 

fomentar a participación e implicación do alumnado na súa propia 

aprendizaxe. Unha metodoloxía activa ha de apoiarse en estruturas de 

aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta 

das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos 

seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 

 Utilización da máis ampla gama de recursos dispoñible: materiais de 

laboratorio, emprego das TIC en actividades interactivas así como traballo 

baseado en ligazóns web, vídeos, animacións e simulacións. Realización 
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de pequenas actividades de investigación, busca de información, 

elaboración e resolución de problemas, postas en común. 

Clases online 

O profesorado a través da aula virtual fará exposición de cada tema 

empregando o libro dixital e/ou material elaborado polo profesor ou creando 

enlaces a vídeos colgados na rede. Proporanse aos alumnos/as actividades 

variadas tales como fichas, cuestionarios, actividades interactivas, etc para a 

súa realización. Correxiranse os traballos de forma individual ou será o propio 

alumno/a o que os corrixa despois de que se suban as resolución dos mesmos. 

Aclararanse dúbidas a través da aula virtual de xeito individual ou en grupo. 

O profesor/a recollerá de forma sistemática a información daqueles traballos 

entregados polos alumnos/as propostos para data fixada. Revisará se a 

entrega está dentro de prazo establecido e se o material está completo. Farase 

como mínimo un exame por cada avaliación e unha proba final na que os 

alumnos/as poderán recuperar as avaliacións suspensas. Aqueles traballos ou 

probas nas que o profesor/a detecte que foron copiadas levarán a cualificación 

de cero. 

Clases semipresenciais 

O profesorado aplicará a metodoloxía das clases presenciais cando o 

alumnado asista a clase e a metodoloxía online cando traballen desde a casa.  
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6.3 Física y química 2 ESO 
 
6.3.1 Perfil competencial de Física e Química de Segundo curso 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

ESTÁNDARES 

1.1.1.Formula hipótese para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

1.1.2.Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

1.2.1. Relaciona a investigación cientifica com algunha explicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.. 

1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar 
os resultados. 

1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. 

1.4.2 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas 
de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións. 

2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, utilizando estas últimas para a caracterización de substancias. 

2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles. 

2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido e calcula a súa densidade. 

2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se 
atope. 

2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 

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

2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, relacionándoo co modelo cinético-molecular. 
 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

ESTÁNDARES 

2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-
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molecular e as leis dos gases. 

2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e mesturas, especificando, neste último caso, se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 

2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a concentración e 
exprésaa en gramos/litro. 

2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das substancias que as compoñen, describindo o material de 
laboratorio adecuado. 

3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas substancias. 

3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece que se 
trata de cambios químicos. 

3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción química. 

3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia global. 

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

4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, describindo o material a utilizar e o 
procedemento a seguir para iso e podendo comprobalo experimentalmente. 

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

3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintétic 

4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, interpretando o resultado. 

4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade media. 

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

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

4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples, considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da forza producido por estas máquinas. 

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

4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os separa. 
 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

ESTÁNDARES 

4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir da relación entre ambas as magnitudes. 
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4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos. 

4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan devanditos 
obxectos, 

4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información sobre a forza 
gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. 

5.1.1 Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruirse. 

5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude, expresándoa na unidade correspondente no Sistema Internacional. 

5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios e identifica os diferentes tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, 
explicando as transformacións dunhas formas a outras 

5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, diferenciando entre temperatura, enerxía e calor. 

5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperaturas e relaciona as escalas celsius y kelvin. 

5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios e 
no deseño de sistemas de quecemento. 

5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios 
e no deseño de sistemas de quecemento. 

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

5.4.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias onde se poña de manifesto o equilibrio térmico, asociándoo coa igualación de temperaturas. 

5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA    CCL 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos. 

1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos de forma oral e escrita usando esquemas, gráficos, táboas e expresións 
matemáticas. 

1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. 

1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de 
información e presentación de conclusións. 

2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en 
gramos/litro. 

3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece que se trata de cambios 
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químicos. 

4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información sobre a forza 
gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. 

5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. 

COMPETENCIA DIXITAL    CD 

ESTÁNDARES 

1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información existente en Internet e noutros medios dixitais. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de 
información e presentación de conclusións. 

4.2.1. Determina,experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, interpretando o resultado. 

4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información sobre a forza 
gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER CAA 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos. 

1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade. 

1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección 
de información e presentación de conclusións. 

1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das substancias que as compoñen, describindo o material de laboratorio adecuado. 

4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, interpretando o resultado. 

5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios 
e no deseño de sistemas de quecemento. 

COMPETENCIA DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR CSIEE 

ESTÁNDARES 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección 
de información e presentación de conclusións. 

1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das substancias que as compoñen, describindo o material de laboratorio adecuado. 
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3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia global. 

4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información sobre a forza 
gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. 

 
 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC 

ESTÁNDARES 

1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais. 

1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia global. 

5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS   CCEC 

ESTÁNDARES 

1.2.1. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección 
de información e presentación de conclusións. 
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6.3.2 Contidos / Criterios de avaliación / Estándares de aprendizaxe avaliables / Competencias clave / Grao mínimo 

de consecución para superar a materia 

 
 
 
 
 

 

Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

1ª Avaliación 

 
Bloque 1. A actividade científica 

 

f 
h 

B1.1. Método científico: etapas. 
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

B1.1. Recoñecer e identificar as características do 
método científico.  

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para 
explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e 
modelos científicos sinxelos. 

CAA 
CCL 
CMCCT 

FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira 
organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e 
por escrito utilizando esquemas, gráficos e 
táboas. 

CCL 
CMCCT 

f 
m 

B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á 
sociedade. 

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto 
na industria e no desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha 
aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

CCEC 
CMCCT 

b 
f 

B1.4. Medida de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para 
determinar magnitudes. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e 
unidades utilizando, preferentemente, o Sistema 
Internacional de Unidades para expresar os 
resultados.  

CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes 
físicas da vida cotiá empregando o material e os 
instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades. 

CSIEE 
CMCCT 

f B1.5. Traballo no laboratorio. B1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos 
presentes no laboratorio de física e de química, e 
coñecer e respectar as normas de seguridade e de 
eliminación de residuos para a protección 
ambiental.  

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis 
frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos 
químicos e instalacións, interpretando o seu 
significado. 

CMCCT 
CCL 

FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización 
para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e 
medidas de actuación preventivas. 

CMCCT 

e 
f 
h 
i 

B1.6. Procura e tratamento de información. 
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicacións e medios de comunicación.  

FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada 
información relevante nun texto de divulgación 
científica, e transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

CAA 
CCL 
CMCCT 

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e outros medios dixitais. 

CAA 
CD 
CSC 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 
e 
f 
g 
h 
i 

B1.1. Método científico: etapas. 
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e 

da comunicación. 
B1.4. Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 
B1.5. Traballo no laboratorio. 
B1.6. Proxecto de investigación. 

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación 
nos que se poña en práctica a aplicación do 
método científico e a utilización das TIC. 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación 
sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o 
método científico e utilizando as TIC para a procura e 
a selección de información e presentación de 
conclusións. 

CAA 
CCEC 
CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o 
traballo individual e en equipo. 

CAA 
CSC 
CSIEE 

 
Bloque 2. A materia 

 

b 
f 

B2.1. Propiedades da materia. 
B2.2. Aplicacións dos materiais. 

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as 
características específicas da materia, e 
relacionalas coa súa natureza e as súas 
aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e 
propiedades características da materia, e utiliza 
estas últimas para a caracterización de 
substancias. 

CMCCT 

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do 
contorno co uso que se fai deles. 

CMCCT 

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do 
volume e da masa dun sólido, realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa densidade. 

CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

b 
f 

B2.3. Estados de agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-molecular. 

B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de 
agregación da materia e os seus cambios de 
estado, a través do modelo cinético-molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode 
presentarse en distintos estados de agregación 
dependendo das condicións de presión e 
temperatura en que se ache. 

CMCCT 

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os 
líquidos e os sólidos. 

CMCCT 

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e 
aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns. 

CMCCT 

FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento 
dunha substancia os seus puntos de fusión e 
ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de 
datos necesarias. 

CMCCT 

f B2.4. Leis dos gases. B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que 
depende o estado dun gas a partir de 
representacións gráficas ou táboas de resultados 
obtidas en experiencias de laboratorio ou 
simulacións dixitais.  

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en 
situacións cotiás, en relación co modelo cinético-
molecular. 

CMCCT 

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e 
a temperatura dun gas, utilizando o modelo 
cinético-molecular e as leis dos gases. 

CAA 
CMCCT 

f B2.5. Substancias puras e mesturas. B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións 
acuosas, aliaxes e coloides. 

puras ou mesturas, e valorar a importancia e as 
aplicacións de mesturas de especial interese.  

uso cotián en substancias puras e mesturas, e 
especifica neste último caso se se trata de 
mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de 
especial interese. 

CMCCT 

FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación 
de disolucións, describe o procedemento seguido 
e o material utilizado, determina a concentración e 
exprésaa en gramos/litro. 

CCL 
CMCCT 

f B2.7. Métodos de separación de mesturas. B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes 
dunha mestura e aplicalos no laboratorio. 

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas 
segundo as propiedades características das 
substancias que as compoñen, describe o material 
de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.  

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

2ª Avaliación 

 
Bloque 3. Os cambios 

 

f 
h 

B3.1. Cambios físicos e cambios químicos. 
B3.2. Reacción química.  

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos 
mediante a realización de experiencias sinxelas 
que poñan de manifesto se se forman ou non 

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos 
en accións da vida cotiá en función de que haxa 
ou non formación de novas substancias.  

CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

novas substancias.  FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de 
manifesto a formación de novas substancias e 
recoñece que se trata de cambios químicos. 

CCL 
CMCCT 

FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

CMCCT 

f B3.2. Reacción química.  B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios 
dunhas substancias noutras.  

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de 
reaccións químicas sinxelas interpretando a 
representación esquemática dunha reacción 
química.  

CMCCT 

f 
m 

B3.3. A química na sociedade e o ambiente. B3.3. Recoñecer a importancia da química na obtención 
de novas substancias e a súa importancia na 
mellora da calidade de vida das persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en 
función da súa procedencia natural ou sintética. 

CMCCT 

FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da 
industria química coa súa contribución á mellora da 
calidade de vida das persoas. 

CMCCT 
CSC 

f 
m 

B3.3. A química na sociedade e o ambiente. B3.4. Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no ambiente. 

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de 
importancia global.  

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

 
Bloque 4. O movemento e as forzas 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

f B4.1. Forzas: efectos. 
B4.2. Medida das forzas. 

B4.1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos 
cambios no estado de movemento e das 
deformacións. 

FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as 
forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo.  

CMCCT 

FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento 
producido nun resorte e as forzas que produciron 
eses alongamentos, e describe o material para 
empregar e o procedemento para a súa comprobación 
experimental.  

CMCCT 

FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo. 

CMCCT 

FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para 
medir a forza elástica e rexistra os resultados en 
táboas e representacións gráficas, expresando o 
resultado experimental en unidades do Sistema 
Internacional. 

CMCCT 

b 
f 

B4.3. Velocidade media. B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación 
entre o espazo percorrido e o tempo investido en 
percorrelo. 

FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun 
corpo, interpretando o resultado.  

CAA 
CD 
CMCCT 

FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotiáns utilizando o concepto de velocidade 

CMCCT 



 

24 
 

 

Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

media.  

f B4.4. Velocidade media. 
B4.5. Velocidade instantánea e aceleración. 

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a 
partir de gráficas espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración 
utilizando estas últimas. 

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a 
partir das representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

CMCCT 

FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou 
non a partir das representacións gráficas do 
espazo e da velocidade en función do tempo. 

CMCCT 

f B4.6. Máquinas simples. B4.4. Valorar a utilidade das máquinas simples na 
transformación dun movemento noutro diferente, e 
a redución da forza aplicada necesaria. 

FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas 
mecánicas simples considerando a forza e a distancia 
ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da forza producido por estas 
máquinas. 

CMCCT 

f B4.7. O rozamento e os seus efectos. B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na 
vida cotiá. 

FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e 
a súa influencia no movemento dos seres vivos e 
os vehículos.  

CMCCT 

3ª Avaliación 

f B4.8. Forza gravitatoria. B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable 
do peso dos corpos, dos movementos orbitais e 
dos niveis de agrupación no Universo, e analizar os 

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de 
gravidade que existe entre dous corpos coas súas 
masas e a distancia que os separa.  

CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

factores dos que depende.  FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o 
valor da aceleración da gravidade a partir da 
relación entre esas dúas magnitudes. 

CMCCT 

FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén 
os planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa 
arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo 
que esta atracción non leva á colisión dos dous 
corpos.  

CMCCT 

f B4.9. Estrutura do Universo. 
B4.10. Velocidade da luz. 

B4.7. Identificar os niveis de agrupación entre corpos 
celestes, desde os cúmulos de galaxias aos 
sistemas planetarios, e analizar a orde de 
magnitude das distancias implicadas. 

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz 
co tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos 
celestes afastados e coa distancia á que se atopan 
eses obxectos, interpretando os valores obtidos. 

CMCCT 

b 
e 
f 
g 
h 

B4.1. Forzas: efectos. 
B4.8. Forza gravitatoria. 

B4.8. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados á 
forza gravitatoria. 

FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías 
da información e da comunicación, a partir de 
observacións ou da procura guiada de información 
sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a 
ela. 

CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

 
Bloque 5. Enerxía 

 

f B5.1. Enerxía: unidades. B5.1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de 
producir transformacións ou cambios. 

FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin 
destruírse, utilizando exemplos. 

CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha 
magnitude e exprésaa na unidade correspondente 
do Sistema Internacional. 

CMCCT 

f B5.2. Tipos de enerxía. 
B5.3. Transformacións da enerxía. 
B5.4. Conservación da enerxía. 

B5.2. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto 
en fenómenos cotiáns e en experiencias sinxelas 
realizadas no laboratorio. 

FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa 
capacidade de producir cambios, e identifica os 
tipos de enerxía que se poñen de manifesto en 
situacións cotiás, explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

CMCCT 

f 
h 

B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura. 
B5.6. Escalas de temperatura. 
B5.7. Uso racional da enerxía. 

B5.3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e 
temperatura en termos da teoría cinético-molecular, 
e describir os mecanismos polos que se transfire a 
enerxía térmica en situacións cotiás. 

FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos 
do modelo cinético-molecular, e diferencia entre 
temperatura, enerxía e calor. 

CMCCT 

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta 
de temperatura e relaciona as escalas celsius e 
kelvin. 

CMCCT 

FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de 
enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e 
fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de 
materiais para edificios e no deseño de sistemas de 
quecemento. 

CAA 
CMCCT 
CSC 

f B5.8. Efectos da enerxía térmica. B5.4. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os 
corpos en situacións cotiás e en experiencias de 

FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir 
dalgunha das súas aplicacións como os termómetros 

CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

h laboratorio.  de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc. 

FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos 
fixos dun termómetro baseado na dilatación dun 
líquido volátil. 

CMCCT 

FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotiáns e experiencias nos que se poña de 
manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa 
igualación de temperaturas. 

CMCCT 

f 
h 
m 

B5.9. Fontes de enerxía.  
B5.10. Aspectos industriais da enerxía. 

B5.5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, 
identificar as fontes, comparar o seu impacto 
ambiental e recoñecer a importancia do aforro 
enerxético para un desenvolvemento sustentable. 

FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes 
renovables e non renovables de enerxía, 
analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe: Todos os estándares de aprendizaxe levarán 

asociados unha porcentaxe do 50% (acadar a metade da puntuación).   
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6.3.3 Secuenciación e temporalización en 2º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.4 Avaliación 

 
A avaliación é un dos elementos fundamentais do proceso de ensinanza-

aprendizaxe, xa que avaliar consiste en realizar un seguimento ó longo do 

proceso de aprendizaxe, que permita obter información de como se está 

levando a cabo, co fin de realizar a correspondente e oportuna intervención 

educativa. Cara ó alumno, a avaliación débelle proporcionar unha información 

que lle axude a progresar no aprendizaxe, ofrecéndolle noticia do estado en 

que se encontra e as razóns do mesmo. 

O longo do proceso farase unha avaliación inicial, unha continua e unha final.  

 

 

 

 

 
 

                        TEMPORALIZACIÓN (semanas) 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 
 Método científico. 

 Estados da materia. 

Diversidade da materia 

  3 semanas 

  4 semanas 

  4 semanas 

  

 Cambios na materia. 

Reacción química. 

 As forzas. 

 O movemento. 

   
 

     3 semanas 

     4 semanas 

     4 semanas 

 

 As forzas na natureza 

 A enerxía. 

 Temperatura e calor. 

      2 semanas  

    3 semanas 

    3 semanas 
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6.3.4.1  Avaliación inicial  

 

Nos primeiros días de curso realizarase unha proba de coñecementos previos 

que unha vez valorada permitiranos coñecer o estado inicial de 

coñecementos do alumnado. Esta proba non computará na avaliación 

trimestral. Dado que é unha proba xeral non nos permitirá detectar todas as 

carencias dos alumnos. Por isto, a medida que se vaian desenvolvendo os 

diferentes temas, realizaranse valoracións orais de coñecementos previos 

mediante a formulación de cuestións que susciten a intervención dos 

alumnos, e de súas respostas extraer as conclusións oportunas. A 

información obtida por ambos procedementos permitiranos aclarar ou 

completar os coñecementos necesarios para abordar os temas de este curso 

con garantía de éxito. En calquera caso o comenzo de un tema ten que 

enlazarse cos coñecementos que o alumno teña ata ese momento para evitar 

a desmotivación que puidera xurdir no alumno.  

6.3.4.2 Avaliación trimestral  

 

Farase unha avaliación cada trimestre tendo en conta os seguintes 

instrumentos:  

 Ponderación 

Probas escritas   80 % 

Traballo e participación na aula e nas 
tarefas encomendadas para casa  

10 % 

Laboratorio  5% 

Traballos de investigación  5 % 
  

 A aplicación das ponderacións anteriores darán lugar a unha nota 

numérica N para cada trimestre. 
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 Se nun trimestre non se propón a realización de traballos de 

investigación individual ou em grupo e/ou non se realizan practicas 

de laboratorio as porcentaxes correspondentes sumarase á 

porcentaxe de traballo e participación na aula e nas tarefas 

encomendadas para casa.  

 Todas as notas numéricas de probas, exames ou outras valoracións 

neste documento serán puntuadas de 0 a 10,0. 

Probas escritas: 

En cada trimestre farase como mínimo un exame global. O profesor valorará 

a posibilidade de facer un primeiro exame parcial cando considere que hai 

contidos suficientes dos que figuran na secuenciación de contidos 

correspondentes a este. Obterase, neste caso, e para este exame, unha 

primeira cualificación C1. Pouco antes de rematar a avaliación realizarase un 

exame global de toda a materia impartida na mesma da que sairá unha 

cualificación C2. que terá un peso dobre no cálculo da nota de probas 

escritas. A cualificación N1 das probas escritas, neste caso, será o resultado 

da seguinte expresión:  1 2
1

2

3

C C
N


  

 

 Farase a media ponderada anterior sempre que C2≥ 3,0 . De outro 

xeito considérase a avaliación suspensa e a nota do trimestre non 

poderá ser maior que catro (4,0). 

 No caso de non facer exame parcial, a nota do exame global será N1. 

  Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas 

teñen que estar razoadas e con todos os pasos debidamente 

xustificados. 

 Se un alumno non se presenta á proba parcial e presenta xustificación 

oficial de ausencia (o profesor valorará outra situación) a ponderación 



 

31 
 

desta parte sumarase á do exame global. Noutro caso, valorarase con 

cero puntos.  

 Se un alumno non se presenta ao exame global na data marcada e 

presenta xustificación oficial de ausencia (o profesor valorará outra 

situación) o profesor facilitaralle unha data para facer ese exame. Se 

o profesor considera moi axustado facelo antes da avaliación o/a 

alumno/a levará no boletín a nota que lle corresponda despois de 

asociar ao exame global unha nota temporal de cero. Unha vez feito o 

exame global recalcularase a nota N para obter a súa nota real. Se a 

falta non é xustificada oficialmente, a cualificación do exame global 

será cero. 

 Tal como se indica na taboa de ponderacións N1 ten un peso do 80% 

na nota final N da avaliación. 

 

Avaliación de traballos de investigación e laboratorio.  

Os traballos deberán ser entregados na data marcada para poder ser 

valorados de 0 a 10,0. Aqueles entregados fóra de prazo serán valorados 

cunha nota de cero. 

Avaliación do traballo e participación na aula e nas tarefas  

encomendadas para casa.  

Medirase a realización de actividades (controladas mediante a observación 

directa e listas de control puntuais de actividades feitas na aula ou 

encomendadas para casa). Valorarase de 0 a 10,0. 

Cualificación de cada avaliación 

 Farase a nota media ponderada (N) das probas escritas, traballo e 

participación na aula e nas tarefas encomendadas para casa, 

traballos de investigación e laboratorio, sempre que C2 ≥ 3,0.  
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 Se N≥ 5,0  o trimestre está aprobado. 

 A nota indicada no boletín será sempre a parte enteira de N. 

 

Probas de recuperación: 

Se a nota N obtida na primeira e/ou segunda avaliación é inferior a 5,0 o/a 

alumno/a poderá facer unha proba escrita de recuperación dos contidos 

correspondentes a ditas avaliacións na data fixada polo profesor. Coa nota de 

recuperación, R1, recalcularase de novo N (cambiando N1 por R1) 

conservando o valor numérico das restantes porcentaxes (traballo, laboratorio 

e traballos de investigación). 

 

6.3.4.3 Avaliación final  

 
A cualificación global será a media aritmética das tres avaliacións sempre e 

cando o/a alumno/a teña unha cualificación maior ou igual que 5,0 en cada 

unha das avaliacións ou a cualificación dunha única avaliación sexa menor de 

5,0 pero maior que 3,0. Se o valor de dita media é igual ou superior a 5,0 

considerase que o/a alumno/a acadou os obxectivos do curso na materia de 

Física e Química.  

Proba ordinaria de Xuño 

No caso de non acadar o obxectivos do curso o/a alumno/a terá opción a 

facer unha proba escrita global de toda a materia impartida durante o curso se 

ten: 

 - Dúas ou as tres avaliacións suspensas. 

 - Unha avaliación cunha cualificación inferior a 3,0. 

 - A media aritmética das tres avaliacións ten un valor inferior a 5,0. 
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O peso desta proba na cualificación da convocatoria ordinaria de xuño será 

do 80%, sendo o 20% restante a media aritmética das cualificacións de 

traballo, laboratorio e traballos de investigación obtidas ao longo das tres 

avaliacións. Obtense de esta forma a cualificación global. Se o valor de dita 

media é igual ou superior a 5,0 considerase que o/a alumno/a acadou os 

obxectivos do curso na matéria de Física e Química.  

Aqueles alumnos/as que teñan só unha avaliación suspensa poderán elixir 

entre facer a proba escrita global ou unha recuperación da avaliación 

suspensa. A nota obtida nesta recuperación sustituirá a N1 no cálculo da 

cualificación final. 

Proba extraordinaria : 

O alumno que non aprobe a materia na avaliación ordinaria de xuño ten 

dereito a unha proba extraordinaria. Esta proba abarcará todos os contidos da 

materia do curso e efectuarase nas datas e horas sinaladas pola xefatura de 

estudos. Considerarase a materia aprobada se a nota da proba extraordinaria 

é igual ou maior que 5,0. 

Copia e sancións 

Poderase utilizar calculadora nos exames sempre que non sexan 

programables nin almacenen datos alfanuméricos. Non pode haber nada 

escrito nas calculadoras ou nas súas fundas.  

Non está permitido o uso de teléfonos móbiles, smartwatch nin outros 

dispositivos electrónicos (incluso apagados). Especialmente no caso de 

reloxos intelixentes, lémbrase que tampouco poden ser utilizados en modo 

reloxo convencional. 

A detección dunha consulta de información en calquera soporte gráfico ou 

audiovisual serán considerados como "chuletas" e a súa presenza no posto 

de exame será motivo de medidas disciplinarias: o alumno ou alumna deberá 

entregar o exame e poráselle unha cualificación de 0 puntos. 
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A detección dunha consulta a outro alumno ou alumna suporá em principio 

unha amoestación verbal conbaixada dun punto sobre dez na proba. A 

reincidencia suporia a retirada da proba e unha calificación de 0 puntos. Isto 

aplicaríase tanto a quen realiza a consulta como a quen a recibe no caso de 

que a atenda. 

No caso de que o profesor/a detecte ou teña sospeita fundada de que algún 

alumno/a copiou, ainda que non fose detectada durante o desenvolvemento 

da proba, poderáselle facer unha proba adicional de contraste que trate dos 

contidos obxecto de sospeita. 

 
6.3.5 Elementos transversais   

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse ao 

longo de todo o curso.  

2. O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e 

os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

3. Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, 

o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 

discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 

respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

4. Loitarase contra os comportamentos e os contidos sexistas e os 

estereotipos que supoñan discriminación por razón da orien-tación sexual 
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ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

5. Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades 

que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

6. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para 

a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa 

finalidade de que os alumnos coñezan os seus dereitos e deberes como 

usuarios das vías, en calidade de peóns, viaxeiros e condutores de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e 

a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 
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6.4 Física e química  3º ESO 
 
6.4.1 Perfil competencial en 3º ESO 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficas, táboas e expresións 
matemáticas. 
1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados 
correctamente. 
1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades. 

1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de 
información e presentación de conclusións. 

2.1. 1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias. 

2.1. 2. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 

2.2.1.Coñece as variables que definen o estado dun gas e a medida das mesmas. 

2.2.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas utilizando as leis de los gases. 

2.2.3.Realiza experiencias relacionadas coa presión atmosférica e as leis dos gases. 

2.3.1 Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos, a través do modelo cinético-molecular. 

2.3.2 Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA  CMCCT 

ESTÁNDARES 

2.3.3.Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 

2.4.1.Diferenza e agrupa sistemas materiais de uso habitual en sustancias puras e mesturas, especificando neste último caso si se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou 
coloides. 
2.4.2. Interpreta o proceso de disolución coa teoría cinético-molecular. 

2.4.3. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das sustancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e 
leva a cabo o proceso 

4.4. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en en % en 
masa e volume e en g/L. 

5.1. Distingue a solubilidade dunha sustancia como una propiedade característica da materia. 

2. 5.2 Interpreta unha gráfica de solubilidade fronte á temperatura. 

2.5.3 Utiliza o concepto de solubilidade para identificar sustancias. 

3.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario. 

3.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

3.1.3. Relaciona a notación AZ X co número atómico e o número másico, determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

3.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión. 

3.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica. 

3.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como 
referencia o gas nobre máis próximo. 

3.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación. 

3.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares 

3.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química 

3.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 

3.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

4.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 
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4.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da 
masa. 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA  CMCCT 

ESTÁNDARES 

4.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas. 

4.3.1. Desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos ou a temperatura na velocidade de formación dos produtos 
dunha reacción química, e xustifica este efecto en termos da teoría de colisións. 

4.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na velocidade da reacción. 

4.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos 
problemas ambientais de ámbito global. 

4.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia. 

5.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns. 

5.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

5.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática. 

5.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 

5.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo. 

5.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán. 

5.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo 
fenómeno. 
5.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas. 

6.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 

6.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas 

6.2.1. Interpreta datos comparativossobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuir ao aforro individual e colectivo 

6.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor. 

6.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 

6.3.3. Distingue entre condutores e illantes,  e recoñece os principais materiais usados como tales. 

6.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus elementos 
principais. 
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6.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de xeradores e receptores en serie ou 
en paralelo. 

6.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 

6.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA  CMCCT 

ESTÁNDARES 

6.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico 

6.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos. 

6.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e describe a súa correspondente función. 

6.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos dispositivos. 

6.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe desta. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA    CCL 

ESTÁNDARES 

1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficas, táboas e expresións matemáticas. 

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 

3.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

3.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

6.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas 

 

COMPETENCIA DIXITAL    CD 

ESTÁNDARES 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de 
información e presentación de conclusións. 
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3.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 

5.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

6.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS   CCEC 

ESTÁNDARES 

1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

3.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario. 

5.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas 
gravitatoria e eléctrica. 

 

COMPETENCIA  DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR  CSIEE 

ESTÁNDARES 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de 
información e presentación de conclusións. 

1.6.2. Participa,valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

3.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 

5.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo. 

5.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 
6.2.1. Interpreta datos comparativossobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuir ao aforro individual e colectivo 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC 

ESTÁNDARES 

1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

1.6.2. Participa,valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 
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3.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión. 

4.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos 
problemas ambientais de ámbito global. 

4.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia. 

6.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 
 

 
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER   CAA 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades. 

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección 
de información e presentación de conclusións. 

3.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital. 
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6.4.2 Contidos / Criterios de avaliación / Estándares de aprendizaxe avaliables / Competencias clave / Grao mínimo 

de consecución para superar a materia 

 
 

 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

1ª Avaliación 

 Bloque 1. A actividade científica  

▪ f 
▪ h 

▪ B1.1. Método científico: etapas. 
▪ B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

▪ B1.1. Recoñecer e identificar as características do método 
científico.  

▪ FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos 
científicos. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados 
de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos 
oralmente e por escrito, utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e expresións matemáticas.  

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ f 
▪ m 

▪ B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á 
sociedade. 

▪ B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na 
industria e no desenvolvemento da sociedade. 

▪ FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas 
aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.  

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional 
de Unidades. Notación científica. 

▪ B1.5. Erros. 
▪ B1.6. Traballo no laboratorio. 

▪ B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar 
magnitudes e expresar os resultados co erro 
correspondente. 

▪ FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e 
unidades, utilizando preferentemente o Sistema 
Internacional de Unidades e a notación científica para 
expresar os resultados correctamente.  

▪ CMCCT 

▪ FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes 
físicas da vida cotiá empregando o material e 
instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ f ▪ B1.6. Traballo no laboratorio. ▪ B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos 
presentes no laboratorio de física e de química, e describir 
e respectar as normas de seguridade e de eliminación de 
residuos para a protección ambiental.  

▪ FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos 
de laboratorio e coñece a súa forma de utilización 
para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e 
medidas de actuación preventivas. 

▪ CMCCT 

▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ i 

▪ B1.7. Procura e tratamento de información. 
▪ B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

▪ B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios 
de comunicación.  

▪ FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información salientable nun texto de divulgación 
científica, e transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ FQB1.5.2. Identifica as principais características 
ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

▪ CD 
▪ CSC 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ i 

▪ B1.1. Método científico: etapas. 
▪ B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación. 
▪ B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional 

de Unidades. Notación científica. 
▪ B1.5. Erros. 
▪ B1.6. Traballo no laboratorio. 
▪ B1.8. Proxecto de investigación. 

▪ B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación en 
que se poña en práctica a aplicación do método científico e 
a utilización das TIC. 

▪ FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de 
investigación sobre algún tema obxecto de estudo 
aplicando o método científico, e utilizando as TIC 
para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións.  

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o 
traballo individual e en equipo. 

▪ CSIEE 
▪ CSC 

 Bloque 2. A materia  

▪ f ▪ B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos. ▪ B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de diferentes teorías e a 
necesidade da súa utilización para a interpretación e a 
comprensión da estrutura interna da materia. 

▪ FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número 
atómico e o número másico, utilizando o modelo 
planetario. 

▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ FQB2.1.2. Describe as características das partículas 
subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

▪ CMCCT 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ FQB2.1.3. Relaciona a notación co número 
atómico e o número másico, determinando o número 
de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

▪ CMCCT 

▪ f 
▪ m 

▪ B2.2. Isótopos. 
▪ B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

▪ B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos 
isótopos radioactivos.  

▪ FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e 
comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a 
problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ f 
▪ l 

▪ B2.4. Sistema periódico dos elementos.  ▪ B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa 
periódica e recoñecer os máis relevantes a partir dos seus 
símbolos.  

▪ FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos 
elementos en grupos e períodos na táboa periódica. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de 
metais, non metais e gases nobres coa súa posición 
na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, 
tomando como referencia o gas nobre máis próximo. 

▪ CMCCT 

▪ 2ª Avaliación 

▪ B2.5. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 
▪ B2.6. Masas atómicas e moleculares. Mol. 

▪ B2.4. Describir como se unen os átomos para formar 
estruturas máis complexas e explicar as propiedades das 
agrupacións resultantes. 

▪ FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a 
partir do átomo correspondente, utilizando a notación 
adecuada para a súa representación.  

▪ CMCCT 

▪ FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a 
agruparse para formar moléculas interpretando este 
feito en substancias de uso frecuente, e calcula as 
súas masas moleculares e molares. 

▪ CMCCT 

▪ e 
▪ f 
▪ m 

▪ B2.7. Elementos e compostos de especial interese 
con aplicacións industriais, tecnolóxicas e 
biomédicas. 

▪ B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre 
elementos e compostos en substancias de uso frecuente e 
coñecido. 

▪ FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que 
compoñen substancias de uso frecuente, e 
clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose 
na súa fórmula química.  

▪ CMCCT 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ o ▪ FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e 
aplicacións dalgún elemento ou composto químico de 
especial interese a partir dunha procura guiada de 
información bibliográfica e dixital. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ f ▪ B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

▪ B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC. 

▪ FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e 
formular compostos binarios seguindo as normas 
IUPAC. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

 Bloque 3. Os cambios  

▪ f ▪ B3.1. Reacción química.  ▪ B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os 
reactivos se transforman en produtos, en termos da teoría 
de colisións.  

▪ FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción 
química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría 
de colisións. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 

▪ B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 
▪ B3.3. Lei de conservación da masa.  

▪ B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer 
reactivos e produtos a través de experiencias sinxelas no 
laboratorio ou de simulacións dixitais. 

▪ FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a 
partir da representación de reaccións químicas 
sinxelas, e comproba experimentalmente que se 
cumpre a lei de conservación da masa. 

▪ CMCCT 

▪ FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos 
necesarios para a verificación da lei de conservación 
da masa en reaccións químicas sinxelas. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.4. Velocidade de reacción. ▪ B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de 
laboratorio a influencia de determinados factores na 
velocidade das reaccións químicas. 

▪ FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento 
sinxelo que permita comprobar o efecto da concentración 
dos reactivos na velocidade de formación dos produtos 
dunha reacción química, e xustifica este efecto en termos 
da teoría de colisións.  

▪ CMCCT 

▪ FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a 
temperatura inflúa significativamente na velocidade 
da reacción. 

▪ CMCCT 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ m 

▪ B3.5. A química na sociedade e o ambiente. ▪ B3.4. Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no ambiente. 

▪ FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de 
carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os 
CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación 
cos problemas ambientais de ámbito global. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no progreso 
da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta 
procedencia. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

3ª Avaliación 

 Bloque 4. O movemento e as forzas  

▪ f ▪ B4.1. Carga eléctrica. 
▪ B4.2. Forza eléctrica. 

▪ B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na 
constitución da materia e as características das forzas que 
se manifestan entre elas. 

▪ FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas 
eléctricas e a constitución da materia, e asocia a 
carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de 
electróns.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica 
que existe entre dous corpos coa súa carga e a 
distancia que os separa, e establece analoxías e 
diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. Carga eléctrica. ▪ B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo 
de carga eléctrica e valorar a importancia da electricidade 
na vida cotiá. 

▪ FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas 
que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa 
electricidade estática. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ g 

▪ B4.3. Imáns. Forza magnética. ▪ B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e 
valorar a contribución do magnetismo no desenvolvemento 
tecnolóxico. 

▪ FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos 
identificando o imán como fonte natural do 
magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos 
tipos de substancias magnéticas. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o 
norte empregando o campo magnético terrestre, e 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

describe o procedemento seguido para facelo. 

▪ f ▪ B4.4. Electroimán. 
▪ B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday. 

▪ B4.4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu 
comportamento e deducir mediante experiencias as 
características das forzas magnéticas postas de manifesto, 
así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

▪ FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso 
de corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un 
electroimán.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e 
de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores 
virtuais, deducindo que a electricidade e o 
magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo 
fenómeno.  

▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ B4.6. Forzas da natureza. ▪ B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

▪ FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a 
partir de observacións ou busca guiada de información 
que relacione as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

 Bloque 5. Enerxía  

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 

▪ B5.1. Fontes de enerxía.  ▪ B5.1. Identificar e comparar as fontes de enerxía 
empregadas na vida diaria nun contexto global que 
implique aspectos económicos e ambientais.  

▪ FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de 
consumo humano a partir da distribución xeográfica dos 
seus recursos e os efectos ambientais. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os 
motivos polos que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ f 
▪ m 

▪ B5.2. Uso racional da enerxía. ▪ B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo 
responsable das fontes enerxéticas. 

▪ FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a 
evolución do consumo de enerxía mundial, e propón 
medidas que poidan contribuír ao aforro individual e 
colectivo. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ f 
▪ h 

▪ B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de 
Ohm. 

▪ B5.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e 
interpretar o significado das magnitudes de intensidade de 
corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as 
relacións entre elas. 

▪ FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes 
eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, e relaciónaas entre si 
empregando a lei de Ohm. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e 
recoñece os principais materiais usados como tales.  

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B5.4. Transformacións da enerxía. 
▪ B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de 

Ohm. 

▪ B5.4. Comprobar os efectos da electricidade e as relacións 
entre as magnitudes eléctricas mediante o deseño e a 
construción de circuítos eléctricos e electrónicos sinxelos, 
no laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas. 

▪ FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina 
eléctrica na que a electricidade se transforma en 
movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da 
vida cotiá, e identifica os seus elementos principais. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes 
tipos de conexións entre os seus elementos, deducindo 
de forma experimental as consecuencias da conexión de 
xeradores e receptores en serie ou en paralelo. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos 
para calcular unha das magnitudes involucradas a 
partir das outras dúas, e expresa o resultado en 
unidades do Sistema Internacional. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para 
simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de 
Ohm. 

▪ B5.5. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e 
electrónicos nas instalacións eléctricas e instrumentos de 
uso cotián, describir a súa función básica e identificar os 

▪ FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos 
compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 

▪ CMCCT 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ B5.5. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. seus compoñentes. ▪ FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e 
das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes 
máis habituais nun circuíto eléctrico (condutores, 
xeradores, receptores e elementos de control) e 
describe a súa correspondente función. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos 
básicos e describe as súas aplicacións prácticas e a 
repercusión da miniaturización do microchip no 
tamaño e no prezo dos dispositivos. 

▪ CMCCT 

▪ f 
▪ h 

▪ B5.6. Tipos de enerxía. 
▪ B5.4. Transformacións da enerxía. 
▪ B5.7. Aspectos industriais da enerxía. 

▪ B5.6. Describir a forma en que se xera a electricidade nos 
distintos tipos de centrais eléctricas, así como o seu 
transporte aos lugares de consumo. 

▪ FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas 
fontes de enerxía se transforman en enerxía eléctrica 
nas centrais eléctricas, así como os métodos de 
transporte e almacenaxe desta. 

▪ CMCCT 

 

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe: Todos os estándares de aprendizaxe levan asociados 

unha porcentaxe do 50% (acadar a metade da puntuación).  
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6.4.3 Secuenciación e temporalización en 3º ESO      

 
            TEMPORALIZACIÓN (semanas) 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 

Método científico. A 

medida. 

Estructura atómica da 

materia.  

   Sistema periódico. 

   

  3 semanas 

  4 semanas 

  4 semanas 

  

 

Formulación de 

química inorgánica. 

Reaccion química. 

 

   
 

   

  6 semanas 

  6 semanas 

 

 

Electricidad y magnetismo 

      Corriente eléctrica 

      

  4 semanas 

  4 semanas 

 
 

6.4.4 Avaliación 

 
A avaliación é un dos elementos fundamentais do proceso de ensinanza-

aprendizaxe, xa que avaliar consiste en realizar un seguimento ó longo do 

proceso de aprendizaxe, que permita obter información de como se está 

levando a cabo, co fin de realizar a correspondente e oportuna intervención 

educativa. Cara ó alumno, a avaliación débelle proporcionar unha 

información que lle axude a progresar no aprendizaxe, ofrecéndolle noticia 

do estado en que se encontra e as razóns do mesmo. 

O longo do proceso faremos unha avaliación inicial, unha continua e unha 

final.  
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Cando un alumno non se presente a un exame sen xustificación médica 

(terase en conta o protocolo COVID-19) a cualificación desa proba será de 

cero, 0.   

6.4.4.1 Avaliación inicial  

 

Nos primeiros días de curso realizarase unha proba de coñecementos previos 

que unha vez valorada permitiranos coñecer o estado inicial de 

coñecementos do alumnado. Esta proba non computará na avaliación 

trimestral. Dado que é unha proba xeral non nos permitirá detectar todas as 

carencias dos alumnos. Por elo, a medida que se vaian desenvolvendo os 

diferentes temas, realizaranse valoracións orais de coñecementos previos 

mediante a formulación de cuestións que susciten a intervención dos 

alumnos, e de súas respostas extraer as conclusións oportunas. A 

información obtida por ambos procedementos permitiranos aclarar ou 

completar os coñecementos necesarios para abordar os temas de este curso 

con garantía de éxito. En calquera caso o comenzo de un tema ten que 

enlazarse cos coñecementos que o alumno teña ata ese momento para evitar 

a desmotivación que puidera xurdir no alumno.  

6.4.4.2 Avaliación trimestral  

 

Farase unha avaliación cada trimestre tendo en conta os seguintes 

instrumentos:  

 Ponderación 

Probas escritas  90 % 

Traballo e participación na aula e nas 
tarefas encomendadas para casa  

5 % 

Laboratorio  2,5% 

Traballos de investigación  2,5 % 
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 A aplicación das ponderacións anteriores darán lugar a unha nota 

numérica N para cada trimestre. 

 Se nun trimestre non se propón a realización de traballos de 

investigación  individual ou em grupo e/ou non se realizan practicas 

de laboratorio as porcentaxes correspondentes sumarase á 

porcentaxe de traballo e participación na aula e nas tarefas 

encomendadas para casa.  

 Todas as notas numéricas de probas, exames ou outras valoracións 

neste documento serán puntuadas de 0 a 10,0. 

Probas escritas: 

En cada trimestre farase como mínimo um exame global. O profesor valorará 

a possibilidade de facer u n primeiro exame parcial cando considere que hai 

contidos suficientes dos que figuran na secuenciación de contidos 

correspondentes a este. Obterase, neste caso, e para ete exame, unha 

primeira cualificación C1. Pouco antes de rematar a avaliación realizarase un 

exame global de toda a materia impartida na mesma da que sairá unha 

cualificación C2 que terá um peso dobre no cálculo da nota de probas 

escritas. A cualificación N1 das probas escritas, neste caso,  será o resultado 

da seguinte expresión:  1 2
1

2

3

C C
N


  

 

 Farase a media ponderada anterior sempre que C2≥ 3,0 . De outro 

xeito considérase a avaliación suspensa e a nota do trimestre non 

poderá ser maior que catro (4,0). 

 No caso de non facer exame parcial, a nota do exame global será N1. 

 Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas 

teñen que estar razoadas e con todos os pasos debidamente 

xustificados. 
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 Se un alumno non se presenta á proba parcial e presenta xustificación 

oficial de ausencia (o profesor valorará outra situación) a ponderación 

desta parte sumarase á do exame global. Noutro caso, valorarase con 

cero puntos.  

 Se un alumno non se presenta ao exame global na data marcada e 

presenta xustificación oficial de ausencia (o profesor valorará outra 

situación) o profesor facilitaralle unha data para facer ese exame. Se 

o profesor considera moi axustado facelo antes da avaliación o/a 

alumno/a levará no boletín a nota que lle corresponda despois de 

asociar ao exame global unha nota temporal de cero. Unha vez feito o 

exame recalcularase a nota N para obter a súa nota real. Se a falta 

non é xustificada oficialmente, a cualificación do exame global será 

cero. 

 Tal como se indica na taboa de ponderacións N1 ten un peso do 90% 

na nota final da avaliación. 

Avaliación de traballos de investigación e laboratorio.  

Os traballos deberán ser entregados na data marcada para poder ser 

valorados de 0 a 10,0. Aqueles entregados fóra de prazo serán valorados 

cunha nota de cero. 

Avaliación do traballo e participación na aula e nas tarefas  

encomendadas para casa.  

Medirase a realización de actividades (controladas mediante a observación 

directa e listas de control puntuais de actividades feitas na aula ou 

encomendadas para casa). Valorarase de 0 a 10,0. 

Cualificación de cada avaliación 
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 Farase a nota media ponderada (N) das probas escritas, traballo e 

participación na aula e nas tarefas encomendadas para casa, 

traballos de investigación e laboratorio, sempre que C2≥ 3,0.  

 Se N≥ 5,0  o trimestre está aprobado. 

 A nota indicada no boletín será sempre a parte enteira de N. 

Probas de recuperación: 

Se a nota N obtida na primeira e/ou segunda avaliación é inferior a 5,0 o/a 

alumno/a poderá facer unha proba escrita de recuperación dos contidos 

correspondentes a dita avaliación na data fixada polo profesor. Coa nota de 

recuperación, R1, recalcularase de novo N (cambiando N1 por R1) 

conservando o valor numérico das restantes porcentaxes (traballo, 

laboratorio e traballos de investigación). 

6.4.4.3 Avaliación final 

 
A cualificación global será a media aritmética das tres avaliacións 

sempre e cando o/a alumno/a teña unha cualificación maior ou igual que 

5,0 en cada unha das avaliacións ou a cualificación dunha única avaliación 

sexa menor de 5,0 pero maior que 3,0. Se o valor de dita media é igual ou 

superior a 5,0 considerase que o/a alumno/a acadou os obxectivos do 

curso na materia de Física e Química.  

Proba ordinaria de Xuño 

No caso de non acadar o obxectivos do curso o/a alumno/a terá opción a 

facer unha proba escrita global de toda a materia impartida durante o curso 

se ten: 

 - Dúas ou as tres avaliacións suspensas. 

 - Unha avaliación cunha cualificación inferior a 3,0. 
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 - A media aritmética das tres avaliacións ten un valor inferior a 5,0. 

O peso desta proba na cualificación da convocatoria ordinaria de xuño será 

do 90%, sendo o 10% restante a media aritmética das cualificacións de 

traballo, laboratorio e traballos de investigación obtidas ao longo das tres 

avaliacións. Obtense de esta forma a cualificación global. Se o valor de dita 

media é igual ou superior a 5,0 considerase que o/a alumno/a acadou os 

obxectivos do curso na matéria de Física e Química.  

Aqueles alumnos/as que teñan só unha avaliación suspensa poderán elixir 

entre facer a proba escrita global ou unha recuperación da avaliación 

suspensa. A nota obtida nesta recuperación sustituirá a N1 no cálculo da 

cualificación final. 

Proba extraordinaria : 

O alumno que non aprobe a materia na avaliación ordinaria de xuño ten 

dereito a unha proba extraordinaria. Esta proba abarcará todos os contidos 

da materia do curso e efectuarase nas datas e horas sinaladas pola 

xefatura de estudos. Considerarase a materia aprobada se a nota da proba 

extraordinaria é igual ou maior que 5,0. 

Copia e sancións 

Poderase utilizar calculadora nos exames sempre que non sexan 

programables nin almacenen datos alfanuméricos. Non pode haber nada 

escrito nas calculadoras ou nas súas fundas.  

Non está permitido o uso de teléfonos móbiles, smartwatch nin outros 

dispositivos electrónicos (incluso apagados). Especialmente no caso de 

reloxos intelixentes, lémbrase que tampouco poden ser utilizados en modo 

reloxo convencional. 

A detección dunha consulta de información en calquera soporte gráfico ou 

audiovisual serán considerados como "chuletas" e a súa presenza no posto 
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de exame será motivo de medidas disciplinarias: o alumno ou alumna 

deberá entregar o exame e poráselle unha cualificación de 0 puntos. 

A detección dunha consulta a outro alumno ou alumna suporá en principio 

unha amoestación verbal conbaixada dun punto sobre dez na proba. A 

reincidencia suporia a retirada da proba e unha calificación de 0 puntos. 

Isto aplicaríase tanto a quen realiza a consulta como a quen a recibe no 

caso de que a atenda. 

No caso de que o profesor/a detecte ou teña sospeita fundada de que 

algún alumno/a copiou, ainda que non fose detectada durante o 

desenvolvemento da proba, poderáselle facer unha proba adicional de 

contraste que trate dos contidos obxecto de sospeita. 

6.4.5 Elementos transversais 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunica-ción, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse ao longo 

de todo o curso.  

2. O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e 

os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circuns-tancia persoal ou social. 

3. Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 

respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 

discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 

respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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4. Loitarase contra os comportamentos e os contidos sexistas e os 

estereotipos que supoñan discriminación por razón da orien-tación 

sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da 

realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

5. Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades 

que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

6. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións 

para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, 

coa finalidade de que os alumnos coñezan os seus dereitos e deberes 

como usuarios das vías, en calidade de peóns, viaxeiros e condutores de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo 

e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes 

de tráfico e as súas secuelas. 
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6.5  Física e química 4º ESO. 
 
 
6.5.1 Perfil competencial de Física e Química de 4º curso 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. 

1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do traballo 
científico. 

1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros. 

1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecido o valor real. 

1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, utilizando as cifras significativas 
adecuadas. 

1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de 
proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 

1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos  
proxectos  de investigación. 

1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a 
evolución destes. 

2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación da estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT 

ESTÁNDARES 

2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus electróns de 
valencia e o seu comportamento químico. 

2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración electrónica. 

2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa periódica. 

2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes. 

2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas. 

2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas. 

2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características dos metais. 

2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 

2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC. 

2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico. 

2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias covalentes moleculares, interpretando 
gráficos ou táboas que conteñan os datos necesarios. 

2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma maior número de compostos. 

2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas propiedades. 

2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na representación de hidrocarburos. 

2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese. 

2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT 

ESTÁNDARES 

3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e os catalizadores. 

3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións virtuais 
interactivas nas que a manipulación das variables permita extraer conclusións. 

3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 

3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado 
sólido como se están en disolución. 

3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de ácidos e bases. 

3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a escala de pH. 

3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e interpreta os resultados. 

3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión se produce dióxido de carbono 
mediante a detección deste gas. 

3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria química. 

3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular. 

3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de importancia biolóxica e industrial. 

4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia. 

4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT 

ESTÁNDARES 

4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o concepto de 
velocidade instantánea. 

4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular 
uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares. 

4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo movemento de 
graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema Internacional. 

4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada. 

4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme. 

4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun corpo. 

4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e circulares. 

4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a acel. 

4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 

4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda lei. 

4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de interacción entre obxectos. 

4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de aplicar a lei 
da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de atracción 
gravitatoria. 

4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais. 
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4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, así como os riscos 
derivados do lixo espacial que xeran. 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT 

ESTÁNDARES 

4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera. 

4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da hidrostática. 

4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, a dirección ou os freos hidráulicos, aplicando a expresión 
matemática deste principio á resolución de problemas en contextos prácticos. 

4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa experimentalmente nalgún caso. 

4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade en fenómenos como o paradoxo 
hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos comunicantes. 

4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se 
derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións prácticas. 

4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas. 

4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos que aparecen nestes. 

5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica. 

5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico. 

5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de traballo. 
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5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, e expresar o resultado nas 
unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA CMCCT 

ESTÁNDARES 

5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se produza unha variación de temperatura 
dada e para un cambio de estado, e representar graficamente estas transformacións. 

5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de equilibrio térmico. 

5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente. 

5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir dos datos 
empíricos obtidos. 

5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as TIC. 

5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados empregando as TIC. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA   

CCL 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. 

1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do traballo 
científico. 

1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 

1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos  
proxectos  de investigación. 

1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 
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4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA   

CCL 

ESTÁNDARES 

5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as TIC. 

5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados empregando as TIC. 

COMPETENCIA DIXITAL    CD 

ESTÁNDARES 

1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do traballo 
científico. 

1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 

1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos  
proxectos  de investigación. 

1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación da estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos. 

3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións virtuais 
interactivas nas que a manipulación das variables permita extraer conclusións. 

4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade en fenómenos como o paradoxo 
hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos comunicantes. 

5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as TIC. 

5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados empregando as TIC. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS   CCEC 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. 

1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 

1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos  
proxectos  de investigación. 

1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a 
evolución destes. 

4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se 
derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado valor 

5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as TIC. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC 

ESTÁNDARES 

1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. 

1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 

1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos  
proxectos  de investigación. 

1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular. 

4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada. 

4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da 
posición e a 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS CSC 

ESTÁNDARES 

velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, así como os riscos 
derivados do lixo espacial que xeran. 

5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as TIC. 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER CAA 

ESTÁNDARES 

1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico 

1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 

1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos  
proxectos  de investigación. 

1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 

4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

 
 

 

COMPETENCIA DO SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR CSIEE 

ESTÁNDARES 

1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico 

1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 

1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos  
proxectos  de investigación. 
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1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 

3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e interpreta os resultados. 

3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión se produce dióxido de carbono 
mediante a detección deste gas. 

4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

 
 

 

 
6.5.2 Contidos / Criterios de avaliación / Estándares de aprendizaxe avaliables / Competencias clave / Grao mínimo 

de consecución para superar a materia. 
 

 
 

 
 

 

 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

1ª Avaliación 

 Bloque 2. A materia.  

▪ f ▪ B2.4. Formulación e nomenclatura de compostos 
inorgánicos segundo as normas da IUPAC. 

▪ B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios 
segundo as normas da IUPAC. 

▪ FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos 
ternarios, seguindo as normas da IUPAC. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ f 
▪ l 

▪ B2.1. Modelos atómicos. ▪ B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para 
interpretar a estrutura da materia utilizando aplicacións 
virtuais interactivas. 

▪ FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos 
ao longo da historia para interpretar a natureza íntima 
da materia, interpretando as evidencias que fixeron 
necesaria a evolución destes. 

▪ CMCCT 
▪ CCEC 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para 
visualizar a representación da estrutura da materia nos 
diferentes modelos atómicos. 

▪ CCMT 
▪ CD 

▪ f ▪ B2.2. Sistema periódico e configuración electrónica. ▪ B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa 
posición na táboa periódica e a súa configuración 
electrónica. 

▪ FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos 
elementos representativos a partir do seu número 
atómico para deducir a súa posición na táboa 
periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

▪ CMCCT 

▪  ▪  ▪  ▪ FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, 
semimetais e gases nobres, e xustifica esta 
clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Sistema periódico e configuración electrónica. ▪ B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e 
os elementos de transición segundo as recomendacións da 
IUPAC. 

▪ FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos 
químicos, e sitúaos na táboa periódica. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Sistema periódico e configuración electrónica. 
▪ B2.3. Enlace químico: iónico, covalente e metálico. 

▪ B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da 
configuración electrónica dos elementos implicados e a súa 
posición na táboa periódica. 

▪ FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de 
Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos 
compostos iónicos e covalentes.  

▪ CMCCT 

▪ FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os 
subíndices da fórmula dun composto segundo se 
trate de moléculas ou redes cristalinas. 

▪ CMCCT 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ f ▪ B2.3. Enlace químico: iónico, covalente e metálico. 
▪ B2.4. Forzas intermoleculares. 

▪ B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir 
da natureza do seu enlace químico. 

▪ FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias 
covalentes, iónicas e metálicas en función das 
interaccións entre os seus átomos ou as moléculas. 

▪ CMCCT 

▪  ▪  ▪  ▪ FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico 
utilizando a teoría dos electróns libres, e relaciónaa 
coas propiedades características dos metais. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.5. Forzas intermoleculares. ▪ B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares 
no estado de agregación e nas propiedades de substancias 
de interese.  

▪ FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas 
intermoleculares co estado físico e os puntos de 
fusión e ebulición das substancias covalentes 
moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios 

▪ CMCCT 

Bloque 3. Os cambios 

▪ f ▪ B3.1. Reaccións e ecuacións químicas. 
 

▪ B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e 
deducir a lei de conservación da masa a partir do concepto 
da reorganización atómica que ten lugar. 

▪ FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas 
utilizando a teoría de colisións, e deduce a lei de 
conservación da masa. 

▪  

▪ f ▪ B3.3. Cantidade de substancia: mol. ▪ B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como 
magnitude fundamental e o mol como a súa unidade no 
Sistema Internacional de Unidades.  

▪ FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade 
de substancia, a masa atómica ou molecular e a 
constante do número de Avogadro. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.4. Concentración molar. 
▪ B3.5. Cálculos estequiométricos. 

▪ B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos 
puros supondo un rendemento completo da reacción, 
partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

▪ FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación 
química en termos de partículas e moles e, no caso 
de reaccións entre gases, en termos de volumes. 

▪ CMCCT 

▪  ▪  ▪  ▪ FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos 
estequiométricos, con reactivos puros e supondo un 
rendemento completo da reacción, tanto se os 
reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

▪ CMCCT 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

2ª Avaliación 

Bloque 1. A actividade científica. 

▪  ▪ B1.1 Investigación científica. ▪ B1.2 Analizar o proceso que debe seguir una hipótese 
desde que se formula ata que é aprobada pola comunidade 
científica. 

▪ FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e 
explica os procesos que corroboran una hipótese e a 
dotan de valor científico. 

  CMCCT 

▪ f ▪ B1.2. Magnitudes escalares e vectoriais. ▪ B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a 
definición de determinadas magnitudes. 

▪ FQB1. 3.1. Identifica una determinada magnitude 
como escalar ou vectoril e describe os elementos que 
definen esta última. 

    CMCCT 

▪ f ▪ B1.3. Magnitudes fundamentais e derivadas. 
Ecuación de dimensións. 

▪ B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas 
derivadas a través de ecuacións de magnitudes. 

▪ FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula 
aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.4. Erros na medida.  ▪ B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen 
cometer erros, e distinguir entre erro absoluto e relativo. 

▪ FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro 
relativo dunha medida coñecido o valor real. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.4. Erros na medida.  
▪ B1.5. Expresión de resultados. 

▪ B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e 
o número de cifras significativas correctas. 

▪ FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da 
medida, partindo dun conxunto de valores 
resultantes da medida dunha mesma magnitude, 
utilizando as cifras significativas adecuadas. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.5. Expresión de resultados. 
▪ B1.6. Análise dos datos experimentais. 

▪ B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de 
procesos físicos ou químicos, a partir de táboas de datos e 
das leis ou os principios involucrados. 

▪ FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados 
obtidos da medida de dúas magnitudes relacionadas 
inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación 
lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

▪ CMCCT 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ l 
▪ ñ 
▪ o 

▪ B1.7. Tecnoloxías da información e da comunicación 
no traballo científico. 

▪ B1.8. Proxecto de investigación. 

▪ B1.8. Elaborar e defender un proxecto de investigación, 
aplicando as TIC. 

▪ FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de 
investigación sobre un tema de interese científico, 
empregando as TIC. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 2. A materia. 

▪ f ▪ B2.6. Introdución á química orgánica. ▪ B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e 
valorar a súa importancia na constitución dun elevado 
número de compostos naturais e sintéticos. 

▪ FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é 
o elemento que forma maior número de compostos. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.6. Introdución á química orgánica. ▪ B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos 
mediante distintas fórmulas, relacionalas con modelos 
moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer 
algunhas aplicacións de especial interese. 

▪ FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos 
sinxelos mediante a súa fórmula molecular, 
semidesenvolvida e desenvolvida. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, 
as fórmulas usadas na representación de 
hidrocarburos. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos 
sinxelos de especial interese. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.6. Introdución á química orgánica. ▪ B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en 
moléculas de especial interese. 

▪ FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia 
orgánica a partir da fórmula de alcohois, aldehidos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. O movemento e as forzas  



 

72 
 

 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ f ▪ B4.1. Movemento. Movementos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado e circular 
uniforme. 

▪ B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a 
necesidade dun sistema de referencia e de vectores, para o 
describir adecuadamente, aplicando o anterior á 
representación de distintos tipos de desprazamento.  

▪ FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de 
posición, desprazamento e velocidade en distintos 
tipos de movemento, utilizando un sistema de 
referencia. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. Movemento. Movementos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado e circular 
uniforme. 

▪ B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e 
velocidade instantánea, e xustificar a súa necesidade 
segundo o tipo de movemento. 

▪ FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función 
da súa traxectoria e a súa velocidade.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da 
velocidade nun estudo cualitativo do movemento 
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o 
concepto de velocidade instantánea. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. Movemento. Movementos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado e circular 
uniforme. 

▪ B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas 
que existen entre as magnitudes que definen os 
movementos rectilíneos e circulares. 

▪ FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que 
relacionan as variables nos movementos rectilíneo 
uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as 
relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. Movemento. Movementos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado e circular 
uniforme. 

▪ B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e 
circulares, utilizando unha representación esquemática 
coas magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o 
resultado nas unidades do Sistema Internacional.  

▪ FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento 
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), 
incluíndo movemento de graves, tendo en conta 
valores positivos e negativos das magnitudes, e 
expresar o resultado en unidades do Sistema 
Internacional.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada 
de vehículos e xustifica, a partir dos resultados, a 
importancia de manter a distancia de seguridade na 
estrada. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector 
aceleración en calquera movemento curvilíneo e 
calcula o seu valor no caso do movemento circular 

▪ CMCCT 



 

73 
 

 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

uniforme. 

▪ f ▪ B4.1. Movemento. Movementos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado e circular 
uniforme. 

▪ B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as 
variables do movemento partindo de experiencias de 
laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e 
relacionar os resultados obtidos coas ecuacións 
matemáticas que vinculan estas variables. 

▪ FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a 
aceleración a partir de gráficas posición-tempo e 
velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou 
en equipo experiencias no laboratorio ou empregando 
aplicacións virtuais interactivas, para determinar a 
variación da posición e a velocidade dun corpo en función 
do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ f ▪ B4.2. Natureza vectorial das forzas.  
▪ B4.3. Leis de Newton. 
▪ B4.4. Forzas de especial interese: peso, normal, 

rozamento e centrípeta. 

▪ B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos 
cambios na velocidade dos corpos e representalas 
vectorialmente. 

▪ FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos que hai cambios na 
velocidade dun corpo. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza 
normal, a forza de rozamento e a forza centrípeta en 
casos de movementos rectilíneos e circulares. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.3. Leis de Newton. 
▪ B4.4. Forzas de especial interese: peso, normal, 

rozamento e centrípeta. 

▪ B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na 
resolución de problemas nos que interveñen varias forzas. 

▪ FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan 
sobre un corpo en movemento nun plano tanto 
horizontal como inclinado, calculando a forza 
resultante e a aceleración. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.3. Leis de Newton. 
▪ B4.4. Forzas de especial interese: peso, normal, 

rozamento e centrípeta. 

▪ B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

▪ FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos 
das leis de Newton. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como 
consecuencia do enunciado da segunda lei. 

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción 
e reacción en situacións de interacción entre 
obxectos. 

▪ CMCCT 

3ª Avaliación. 

▪ f  
▪ B4.5. Lei da gravitación universal. 

▪ B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da 
gravitación universal supuxo para a unificación das 
mecánicas terrestre e celeste, e interpretar a súa expresión 
matemática. 

▪ FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de 
atracción gravitatoria só se poñen de manifesto para 
obxectos moi masivos, comparando os resultados 
obtidos de aplicar a lei da gravitación universal ao 
cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da 
gravidade a partir da lei da gravitación universal 
relacionando as expresións matemáticas do peso dun 
corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.5. Lei da gravitación universal. ▪ B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o 
movemento orbital son dúas manifestacións da lei da 
gravitación universal.  

▪ FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas 
gravitatorias producen nalgúns casos movementos 
de caída libre e noutros casos movementos orbitais. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.5. Lei da gravitación universal. ▪ B4.11. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites 
artificiais e a problemática xurdida polo lixo espacial que 
xeran. 

▪ FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites 
artificiais en telecomunicacións, predición meteorolóxica, 
posicionamento global, astronomía e cartografía, así 
como os riscos derivados do lixo espacial que xeran. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ f ▪ B4.6. Presión. ▪ B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só 
depende da súa intensidade, senón tamén da superficie 
sobre a que actúa. 

▪ FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións 
prácticas nas que se pon de manifesto a relación 
entre a superficie de aplicación dunha forza e o 
efecto resultante. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun 
obxecto regular en distintas situacións nas que varía 
a superficie en que se apoia; compara os resultados e 

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

extrae conclusións. 

▪ f ▪ B4.7. Principios da hidrostática. 
 

▪ B4.13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións 
tecnolóxicas en relación cos principios da hidrostática, e 
resolver problemas aplicando as expresións matemáticas 
destes. 

▪ FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que 
se poña de manifesto a relación entre a presión e a 
profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, 
o deseño dunha presa e as aplicacións do sifón, 
utilizando o principio fundamental da hidrostática.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa 
presión no interior dun fluído aplicando o principio 
fundamental da hidrostática. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no 
principio de Pascal, como a prensa hidráulica, o 
elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos, 
aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de 
obxectos utilizando a expresión matemática do 
principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

▪ CMCCT 

 Bloque 5. A enerxía  

▪ f ▪ B5.1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía 
mecánica. Principio de conservación. 

▪ B5.2. Formas de intercambio de enerxía: traballo e 

▪ B5.1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e 
enerxía potencial, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica cando se despreza a forza de rozamento, 
e o principio xeral de conservación da enerxía cando existe 

▪ FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións 
entre enerxía cinética e potencial gravitatoria, 
aplicando o principio de conservación da enerxía 
mecánica. 

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

calor.  disipación desta por mor do rozamento.  ▪ FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de 
calor en situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.2. Formas de intercambio de enerxía: traballo e 
calor.  

▪ B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas 
de transferencia de enerxía, e identificar as situacións en 
que se producen. 

▪ FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas 
de intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións 
coloquiais destes termos do seu significado 
científico. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema 
intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de 
traballo. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.3. Traballo e potencia. ▪ B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na 
resolución de problemas, expresando os resultados en 
unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso 
común. 

▪ FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a 
unha forza, incluíndo situacións en que a forza forma 
un ángulo distinto de cero co desprazamento, e 
expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a 
caloría, o kWh e o CV. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.2. Formas de intercambio de enerxía: traballo e 
calor.  

▪ B5.4. Efectos da calor sobre os corpos. 

▪ B5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos 
efectos que produce nos corpos: variación de temperatura, 
cambios de estado e dilatación. 

▪ FQB5.4.1. Describe as transformacións que 
experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía, 
determinar a calor necesaria para que se produza 
unha variación de temperatura dada e para un cambio 
de estado, e representar graficamente estas 
transformacións. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a 
distinta temperatura e o valor da temperatura final 
aplicando o concepto de equilibrio térmico. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun 
obxecto coa variación da súa temperatura utilizando 
o coeficiente de dilatación lineal correspondente. 

▪ CMCCT 
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Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe: Todos os estándares de aprendizaxe levan asociados unha 

porcentaxe do 50% (acadar a metade da puntuación).  
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6.5.3 Secuenciación e temporalización  Física e Química 4º ESO. 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
(semanas) 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

Formulación 
inorgánica. 
Estrutura atómica 
da materia. Táboa 
periódia. Enlace 
químico. 
Reaccións químicas. 
A medida. Erros. 
 

3 semanas 
3,5 semanas 
 
 
 
3 semanas 

    1,5 semanas 

    

Formulación orgánica. 
Cinemática. 
As forzas. Estática e 
dinámica. 
 

 
 

4 semanas 

4 semanas 

4 semanas 

 

As forzas 
gravitatorias. 

Estática de fluidos. 

Enerxía, traballo e 
potencia. 

Calor e 
temperatura. 

 
 

 1,5 semanas 

2 semanas 

2,5 semanas 

2 semanas 

 
 

6.5.4    Avaliación 

A avaliación é un dos elementos fundamentais do proceso de ensinanza-

aprendizaxe, xa que avaliar consiste en realizar un seguimento ó longo do proceso 

de aprendizaxe, que permita obter información de como se está levando a cabo, co 

fin de realizar a correspondente e oportuna intervención educativa. Cara ó alumno, a 

avaliación débelle proporcionar unha información que lle axude a progresar no 

aprendizaxe, ofrecéndolle noticia do estado en que se encontra e as razóns do 

mesmo. 

O longo do proceso faremos unha avaliación inicial, unha continua e unha final.  
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Cando un alumno non se presente a un exame sen xustificación médica (terase en 

conta o protocolo COVID-19) a cualificación de esa proba será de cero, 0.  

 

6.5.4.1 Avaliación inicial  

 

Nos primeiros días de curso realizarase unha proba de coñecementos 

previos que unha vez valorada permitiranos coñecer o estado inicial de 

coñecementos do alumnado. Esta proba non computará na avaliación 

trimestral. Dado que é unha proba xeral non nos permitirá detectar todas as 

carencias dos alumnos. Por elo, a medida que se vaian desenvolvendo os 

diferentes temas, realizaranse valoracións orais de coñecementos previos 

mediante a formulación de cuestións que susciten a intervención dos 

alumnos, e de súas respostas extraer as conclusións oportunas. A 

información obtida por ambos procedementos permitiranos aclarar ou 

completar os coñecementos necesarios para abordar os temas de este curso 

con garantía de éxito. En calquera caso o comenzo de un tema ten que 

enlazarse cos coñecementos que o alumno teña ata ese momento para evitar 

a desmotivación que puidera xurdir no alumno.  

6.5.4.2 Avaliación trimestral  

Farase unha avaliación cada trimestre tendo en conta os seguintes 

instrumentos:  

 Ponderación 

Probas escritas   90 % 

Traballo e participación na aula e nas 
tarefas encomendadas para casa  

5 % 

Laboratorio  2,5% 

Traballos de investigación  2,5 % 
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 A aplicación das ponderacións anteriores darán lugar a unha nota 

numérica N para cada trimestre. 

 Se nun trimestre non se propón a realización de traballos de investigación  

individual ou en grupo e/ou non se realizan practicas de laboratorio as 

porcentaxes correspondentes sumarase á porcentaxe de traballo e 

participación na aula e nas tarefas encomendadas para casa.  

 Todas as notas numéricas de probas, exames ou outras valoracións neste 

documento serán puntuadas de 0 a 10,0. 

Probas escritas: 

En cada trimestre farase como mínimo un exame global. O profesor valorará a 

posibilidade de facer un primeiro exame parcial cando considere que hai contidos 

suficientes dos que figuran na secuenciación de contidos correspondentes a este. 

Obterase, neste caso, e para este exame, unha primeira cualificación C1. Pouco 

antes de rematar a avaliación realizarase un exame global de toda a materia 

impartida na mesma da que sairá unha cualificación C2 que terá un peso dobre no 

cálculo da nota de probas escritas. A cualificación N1 das probas escritas, neste 

caso, será o resultado da seguinte expresión:  1 2
1

2

3

C C
N


  

 

 Farase a media ponderada anterior sempre que C2≥ 3,0 . De outro 

xeito considérase a avaliación suspensa e a nota do trimestre non 

poderá ser maior que catro (4,0). 

 No caso de non facer exame parcial, a nota do exame global será N1. 

 Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas 

teñen que estar razoadas e con todos os pasos debidamente 

xustificados. 

 Se un alumno non se presenta á proba parcial e presenta xustificación 

oficial de ausencia (o profesor valorará outra situación) a ponderación 
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desta parte sumarase á do exame global. Noutro caso, valorarase con 

cero puntos.  

 Se un alumno non se presenta ao exame global na data marcada e 

presenta xustificación oficial de ausencia (o profesor valorará outra 

situación) o profesor facilitaralle unha data para facer ese exame. Se o 

profesor considera moi axustado facelo antes da avaliación o/a 

alumno/a levará no boletín a nota que lle corresponda despois de 

asociar ao exame global unha nota temporal de cero. Unha vez feito o 

exame global recalcularase a nota N para obter a súa nota real. Se a 

falta non é xustificada oficialmente, a cualificación doexame global 

será cero. 

 Tal como se indica na taboa de ponderacións N1 ten un peso do 90% 

na nota final N da avaliación. 

Avaliación de traballos de investigación e laboratorio.  

Os traballos deberán ser entregados na data marcada para poder ser valorados de 

0 a 10,0. Aqueles entregados fóra de prazo serán valorados cunha nota de cero. 

Avaliación do traballo e participación na aula e nas tarefas  

encomendadas para casa.  

Medirase a realización de actividades (controladas mediante a observación directa 

e listas de control puntuais de actividades feitas na aula ou encomendadas para 

casa). Valorarase de 0 a 10. 

Cualificación de cada avaliación 

 Farase a nota media ponderada (N) das probas escritas, traballo e 

participación na aula e nas tarefas encomendadas para casa, traballos de 

investigación e laboratorio, sempre que C2≥ 3,0.  

 Se N≥ 5,0  o trimestre está aprobado. 

 A nota indicada no boletín será sempre a parte enteira de N. 
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Probas de recuperación: 

Se a nota N obtida na primeira e/ou segunda avaliación é inferior a 5,0 o/a 

alumno/a poderá facer unha proba escrita de recuperación dos contidos 

correspondentes a dita avaliación na data fixada polo profesor. Coa nota de 

recuperación, R1, recalcularase de novo N (cambiando N1 por R1) conservando o 

valor numérico das restantes porcentaxes (traballo, laboratorio e traballos de 

investigación). 

6.5.4.3 Avaliación final  

A cualificación global será a media aritmética das tres avaliacións sempre e 

cando o/a alumno/a teña unha cualificación maior ou igual que 5,0 en cada unha 

das avaliacións ou a cualificación dunha única avaliación sexa menor de 5,0 pero 

maior que 3,0. Se o valor de dita media é igual ou superior a 5,0 considerase que 

o/a alumno/a acadou os obxectivos do curso na materia de Física e Química.  

Proba ordinaria de Xuño 

No caso de non acadar o obxectivos do curso o/a alumno/a terá opción a facer 

unha proba escrita global de toda a materia impartida durante o curso se ten: 

 - Dúas ou as tres avaliacións suspensas. 

 - Unha avaliación cunha cualificación inferior a 3,0. 

 - A media aritmética das tres avaliacións ten un valor inferior a 5,0. 

O peso desta proba na cualificación da convocatoria ordinaria de xuño será do 

90%, sendo o 10% restante a media aritmética das cualificacións de traballo, 

laboratorio e traballos de investigación obtidas ao longo das tres avaliacións. 

Obtense de esta forma a cualificación global. Se o valor de dita media é igual ou 

superior a 5,0 considerase que o/a alumno/a acadou os obxectivos do curso na 

matéria de Física e Química.  
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Aqueles alumnos/as que teñan só unha avaliación suspensa poderán elixir entre 

facer a proba escrita global ou unha recuperación da avaliación suspensa. A nota 

obtida nesta recuperación sustituirá a N1 no cálculo da cualificación final. 

Proba extraordinaria: 

O alumno que non aprobe a materia na avaliación ordinaria de xuño ten dereito a 

unha proba extraordinaria. Esta proba abarcará todos os contidos da materia do 

curso e efectuarase nas datas e horas sinaladas pola xefatura de estudos. 

Considerarase a materia aprobada se a nota da proba extraordinaria é igual ou 

maior que 5,0. 

Copia e sancións 

Poderase utilizar calculadora nos exames sempre que non sexan programables nin 

almacenen datos alfanuméricos. Non pode haber nada escrito nas calculadoras ou 

nas súas fundas.  

Non está permitido o uso de teléfonos móbiles, smartwatch nin outros dispositivos 

electrónicos (incluso apagados). Especialmente no caso de reloxos intelixentes, 

lémbrase que tampouco poden ser utilizados en modo reloxo convencional. 

A detección dunha consulta de información en calquera soporte gráfico ou 

audiovisual serán considerados como "chuletas" e a súa presenza no posto de 

exame será motivo de medidas disciplinarias: o alumno ou alumna deberá entregar 

o exame e poráselle unha cualificación de 0 puntos. 

A detección dunha consulta a outro alumno ou alumna suporá en principio unha 

amoestación verbal conbaixada dun punto sobre dez na proba. A reincidencia 

suporia a retirada da proba e unha calificación de 0 puntos. Isto aplicaríase tanto a 

quen realiza a consulta como a quen a recibe no caso de que a atenda. 

No caso de que o profesor/a detecte ou teña sospeita fundada de que algún 

alumno/a copiou, ainda que non fose detectada durante o desenvolvemento da 

proba, poderáselle facer unha proba adicional de contraste que trate dos contidos 

obxecto de sospeita. 
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6.5.5  Elementos transversais 

7. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse ao 

longo de todo o curso.  

8. O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e 

os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

9. Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 

respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con 

discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 

respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

10. Loitarase contra os comportamentos e os contidos sexistas e os 

estereotipos que supoñan discriminación por razón da orien-tación sexual ou 

da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

11. Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en 

actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 

iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 
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12. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións 

para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa 

finalidade de que os alumnos coñezan os seus dereitos e deberes como 

usuarios das vías, en calidade de peóns, viaxeiros e condutores de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e 

a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 

7 AVALIACIÓN DE PENDENTES NA ESO 

 

Aqueles alumnos que teñan pendente algunha materia do departamento de Física e 

Química serán convocados a principio de curso para informarlles sobre os 

procedementos para a súa superación.  

Realizaranse dous exames ao longo do curso, un no mes de febrero e outro en maio. 

A nota final será a media aritmética dos dous exames. Para aprobar a materia a nota 

final terá que ser maior ou igual a 5,0. Aqueles alumnos e alumnas que presenten 

todos os boletíns feitos poderán aprobar se a media e maior ou igual que 4,0.  

O alumnado que non aprobe a materia deste xeito será convocado a unha proba final 

que se realizará no mes de maio de 2022 no que terá que recuperar os parciais que 

teña suspensos. Con as notas obtidas nao u nas recuperación e cambiando a nota 

inicial do parcial pola nota obtida na súa recuperación recalcularase a media aritmética 

para obter a nota final que deberá de ser igual ou maior que 5,0 para considerar a 

materia aprobada. 

Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que estar 

razoadas e con todos os pasos. 

No caso de ter constancia de que un alumno/a copiou nun exame a cualificación da 

proba será de 0. 

Cando un alumno/a non se presente a un exame parcial sen xustificación médica ( o 

profesor/a valorará outras situacións) a cualificación será de 0. Cando a ausencia sexa 
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xustificada oficialmente o profesor deberá facilitarlle outra data ou outro método para 

avaliar eses contidos.    

Para calquera dúbida deberán dirixirse ao xefe de departamento. 

 

8 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

Na avaliación dos procesos de ensino e da nosa práctica docente teremos en conta, 

tanto aspectos relacionados co propio documento de programación (adecuación dos 

seus elementos ao contexto, identificación de todos os elementos,...), como os 

relacionados coa súa aplicación (actividades desenvolvidas, resposta aos intereses 

dos alumnos, selección de materiais, referentes de calidade en recursos didácticos, 

etc). 

 

Favorecerase nas reunións de departamento a avaliación, con opinións valorativas, 

da nosa práctica docente: 

 

8.1 Indicadores de logro do proceso de ensino  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         
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8.2 Indicadores de logro da práctica docente 
 

 Escala 
 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. 
    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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9  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

Mecanismo de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en 

relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

A programación revisarase nas reunións de departamento, trimestralmente e ao 

remate do curso, e quedará constancia das incidencias atopadas nas actas de 

departamento correspondentes e na memoria de final de curso.  

Avaliarase o grao de cumprimento da programación, os resultados obtidos, así como 

as posibles dificultades atopadas no desenrolo da programación ao longo do curso. 

  

Velaremos polo axuste e calidade da nosa programación a través do seguimento dos 

seguintes indicadores: 
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10 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de 

aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas 

súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo 

ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas 

curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo 

desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias 

establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 
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Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de 

realización das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 

A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

rexerase polos principios de normalización e inclusión, e asegurará a súa non-

discriminación e a igualdade efectiva no acceso e na permanencia no sistema 

educativo. 

A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, 

realizaranse do xeito máis temperán posible, nos termos que determine a 

consellería con competencias en materia de educación.  

No caso de alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conducta, as 

actuacións centraranse na realización de exercicios de reforzo, aplicando unha 

metodoloxía máis personalizada e revisando os tempos e os ritmos de 

aprendizaxe. 

Para os alumnos con dificultades graves de aprendizaxe, ademais das medidas 

anteriores, farase a correspondente adaptación significativa curricular, dándolle 

prioridade aos contidos de procedementos e actitudes, buscando a súa 

integración social.  Estas adaptacións realizaranse procurando o máximo 

desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a promoción 

tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións. En 

calquera caso, o alumnado con adaptacións curriculares significativas deberá 

superar a avaliación final para poder obter o título correspondente. 

 Para os alumnos con nivel de coñecementos ou capacidades superiores as do 

resto de compañeiros proporanse actividades de ampliación que lles permitan 

avanzar no coñecemento sen desmotivación ou aburrimento. 

Colaborarase co Departamento de Orientación, para dar resposta a este 

alumnado, así como novos casos que puidesen detectarse. 
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11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Non se contemplan, inicialmente,  no presente curso dada a situación COVID-19. 

Porén, ao longo do curso estudaranse as distintas ofertas que institucións 

educativas de ámbito universitario e non universitario ofrecen en relación coa 

materia. 

12 CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

O departamento de Física e Química desexa participar no desenvolvemento do 

proxecto lector do centro intentando achegar ao alumno á lectura e á Ciencia. 

Somos conscientes do interese e curiosidade que esperta en certo tipo de 

alumnado os temas de corte científico. Por iso aproveitaremos esta situación para 

invitar ao alumnado dunha forma natural e non forzada á lectura. A nosa intención 

é que o alumno sinta a satisfacción que xorde da actividade de ler non so sobre 

temas científicos senón de calquera temática.  

Para fomentar a lectura os alumnos/as lerán cada tema e os enunciados dos 

problemas propostos na clase de xeito comprensivo. Dadas as características 

destas materias é imprescindible dedicar tempo a que entendan as distintas 

definicións e interpreten adecuadamente os enunciados dos exercicios, buscando 

as relacións coas distintas leis estudadas. 

Poderanse propoñer ademais actividades que fomenten a divulgación científica ou 

a lectura de libros con temática científica tales como : La puerta de los tres 

cerrojos (Sonia Fernández Vidal), Quantic Love (Sonia Fernández Vidal), ¿Por 

qué el cielo es azul? (Javier Fernández Panadero), La clave secreta del Universo 

(Lucy y Stephen Hawking), La cuchara menguante (Sam Kean), El asesinato de la 

profesora de Ciencias (Jordi Sierra y Fabra) 

 

13 CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

Para fomentar o uso das Tecnoloxías da información e da comunicación o 

departamento ten previsto usar de forma interactiva os seguientes medios: pizarra 



 

92 
 

dixital, aula virtual e actividades a través do ordenador.Tratarase, na medida na 

que sexa posible, de acceder a páxinas interactivas e mesmo simulacións que 

poden ser atractivas para o alumnado e lles permita comprender dun xeito máis 

ameno os contidos da materia. 

14 CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVIENCIA. 

Abordarase o tema de integración dos alumnos/as dentro da comunidade 

educativa, facendo fincapé na importancia da solidariedade e compañeirismo e 

evitar actitudes como o illamento e acoso escolar.  

 

  En Narón, 28 de setembro de 2021 

 
 
 
 
         
 Asdo: Isabel Guerreiro Paz   Emma Sandá Gómez 
        
  
 (Xefe de Departamento) 
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
 
A competencia matemática é unha capacidade na que interveñen múltiples factores: 
coñecementos específicos da materia, formas de pensamento, hábitos, destrezas, 
actitudes, etc. Todos eles están intimamente mesturados e enlazados de modo que, lonxe 
de ser independentes, a consecución de cada un é concomitante coa dos demais. A 
finalidade fundamental do ensino das matemáticas é o desenvolvemento da facultade de 
razoamento e de abstracción. 
A materia de Matemáticas configúrase no segundo ciclo en dúas opcións diferentes. Dado 
o carácter orientador da Educación Secundaria Obrigatoria, preséntase a necesidade de 
facilitar que no último ciclo da etapa os alumnos e alumnas poidan saber como son as 
matemáticas que se atoparán en estudos posteriores. Ademais, ao final desta etapa 
maniféstase especialmente a diferenza de intereses, de ritmos e de hábitos de traballo 
entre o alumnado; por iso facíase aconsellable o establecemento no último ciclo de dúas 
opcións diferentes nesta área.                                                  
O centro educativo do Feal está emprazado no lugar do Feal no concello de Narón, 
integra alumnado de educación infantil, primaria e secundaria. 
 
 
OBXECTIVOS  
 
a) Ser responsable os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas 
e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de 
trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 
plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
 b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 
 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 
 d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
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outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo. 
 m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 
e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
1) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas. 
-  Aplicar procesos matemáticos a situacións cotiás. 
-  Comprender elementos matemáticos. 
-  Comunicarse en linguaxe matemática. 
-  Identificar ideas básicas. 
-  Interpretar información. 
-  Xustificar resultados. 
-  Razoar matematicamente. 
-  Interpretar información gráfica. 

 
2)  Comunicación lingüística 

-  Ler e entender enunciados de problemas. 
-  Procesar a información que aparece nos enunciados. 
-  Redactar procesos matemáticos e solucións a problemas. 
-  Facerse preguntas que xeren novas aprendizaxes. 
-  Ser consciente do que se sabe e do que non se sabe. 
-  Ser consciente de como se aprende. 

 
3) Competencia en coñecemento e interacción co mundo físico 

-  Comprender conceptos científicos e técnicos. 
-  Obter información cualitativa e cuantitativa. 
-  Realizar inferencias. 

 
4) Competencia dixital  

-  Buscar información en distintos soportes. 
-  Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) para a aprendizaxe e a 

comunicación. 
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5) Competencias sociais e cívicas 
-  Analizar datos estatísticos relativos a poboacións. 
-  Entender informacións demográficas, demoscópicas e sociais. 

 
6) Conciencia e expresións culturais 

-  Analizar expresións artísticas visuais dende o punto de vista matemático. 
-  Coñecer outras culturas, especialmente nun contexto matemático. 

 
7)  Aprender a aprender 

-  Coñecer técnicas de estudo, de memorización, de traballo intelectual... 
-  Estar motivado para emprender novas aprendizaxes. 

-   
8) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Buscar solucións con creatividade. 
-  Detectar necesidades e aplicalas na resolución de problemas. 
-  Organizar a información facilitada nun texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Competencia dixital (CD). Aprender a aprender (CAA). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(CSIEE). Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

1º  ESO 

 

Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 B1.1. Planificación e 
expresión verbal do 
proceso de resolución de 
problemas. 

 B1.1. Expresar 
verbalmente e de 
forma razoada o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema. 

 MAB1.1.1. Expresa 
verbalmente e de 
forma razoada o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema, coa 
precisión e o rigor 
adecuados. 

Todos 

 B1.2. Estratexias e  B1.2. Utilizar  MAB1.2.1. Analiza e Todos 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por 
casos particulares 
sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 

 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidades 
aos resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no contexto da 
situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

procesos de 
razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, 
realizando os 
cálculos necesarios e 
comprobando as 
solucións obtidas. 

comprende o 
enunciado dos 
problemas (datos, 
relacións entre os 
datos, e contexto do 
problema). 

 MAB1.2.2. Valora a 
información dun 
enunciado e 
relaciónaa co número 
de solucións do 
problema. 

Todos 

 MAB1.2.3. Realiza 
estimacións e 
elabora conxecturas 
sobre os resultados 
dos problemas para 
resolver, valorando a 
súa utilidade e 
eficacia. 

todos 

 MAB1.2.4. Utiliza 
estratexias 
heurísticas e 
procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre o 
proceso de 
resolución. 

todos 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por 
casos particulares 
sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 

 B1.4. Formulación de 

 B1.3. Describir e 
analizar situacións de 
cambio, para 
encontrar patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
valorando a súa 
utilidade para facer 

 MAB1.3.1. Identifica 
patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas en 
situacións de cambio, 
en contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos. 

Todos 

 MAB1.3.2. Utiliza as todos 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

proxectos e 
investigacións 
matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de xeito 
individual e en equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

predicións. leis matemáticas 
achadas para realizar 
simulacións e 
predicións sobre os 
resultados 
esperables, 
valorando a súa 
eficacia e idoneidade. 

 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidades 
aos resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no contexto da 
situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

 B1.4. Afondar en 
problemas resoltos 
formulando 
pequenas variacións 
nos datos, outras 
preguntas, outros 
contextos, etc. 

 MAB1.4.1. Afonda 
nos problemas logo 
de resolvelos, 
revisando o proceso 
de resolución e os 
pasos e as ideas as 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución ou 
procurando outras 
formas de resolución. 

todos 

 MAB1.4.2. 
Formúlase novos 
problemas a partir 
dun resolto, variando 
os datos, propondo 
novas preguntas, 
resolvendo outros 
problemas parecidos, 
formulando casos 
particulares ou máis 
xerais de interese, e 
establecendo 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

todos 

 B1.4. Formulación de 
proxectos e 
investigacións 
matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, 

 B1.5. Elaborar e 
presentar informes 
sobre o proceso, 
resultados e 
conclusións obtidas 

 MAB1.5.1. Expón e 
argumenta o proceso 
seguido, ademais 
das conclusións 
obtidas, utilizando 

Todos 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

xeométricos, funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de xeito 
individual e en equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

nos procesos de 
investigación. 

distintas linguaxes 
(alxébrica, gráfica, 
xeométrica e 
estatístico-
probabilística). 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da realidade e 
en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da 
realidade cotiá 
(numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a 
partir da 
identificación de 
situacións 
problemáticas da 
realidade. 

 MAB1.6.1. Identifica 
situacións 
problemáticas da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas de 
interese. 

Todos 

 MAB1.6.2. Establece 
conexións entre un 
problema do mundo 
real e o mundo 
matemático, 
identificando o 
problema ou os 
problemas 
matemáticos que 
subxacen nel e os 
coñecementos 
matemáticos 
necesarios. 

Todos 

 MAB1.6.3. Usa, 
elabora ou constrúe 
modelos 
matemáticos sinxelos 
que permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 
campo das 
matemáticas. 

Todos 

 MAB1.6.4. Interpreta 
a solución 
matemática do 
problema no contexto 
da realidade. 

Todos 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 MAB1.6.5. Realiza 
simulacións e 
predicións, en 
contexto real, para 
valorar a adecuación 
e as limitacións dos 
modelos, e propón 
melloras que 
aumenten a súa 
eficacia. 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da realidade e 
en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.7. Valorar a 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas da 
realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e 
as limitacións dos 
modelos utilizados ou 
construídos. 

 MAB1.7.1. 
Reflexiona sobre o 
proceso e obtén 
conclusións sobre el 
e os seus resultados, 
valorando outras 
opinións. 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da realidade e 
en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.8. Desenvolver e 
cultivar as actitudes 
persoais inherentes 
ao quefacer 
matemático. 

 MAB1.8.1. 
Desenvolve actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas 
(esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da crítica 
razoada). 

Todos 

 MAB1.8.2. 
Formúlase a 
resolución de retos e 
problemas coa 
precisión, o esmero e 
o interese adecuados 
ao nivel educativo e á 
dificultade da 
situación. 

todos 

 MAB1.8.3. Distingue 
entre problemas e 
exercicios, e adopta a 
actitude axeitada 

Todos 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

para cada caso. 

 MAB1.8.4. 
Desenvolve actitudes 
de curiosidade e 
indagación, xunto 
con hábitos de 
formular e formularse 
preguntas e procurar 
respostas axeitadas, 
tanto no estudo dos 
conceptos como na 
resolución de 
problemas. 

Todos 

 MAB1.8.5. 
Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo.  

Todos 

 B1.6. Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do 
traballo científico. 

 B1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante a 
resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

 MAB1.9.1. Toma 
decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación e de 
matematización ou 
de modelización, 
valorando as 
consecuencias 
destas e a súa 
conveniencia pola 
súa sinxeleza e 
utilidade. 

Todos 

 B1.6. Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do 
traballo científico. 

 B1.10. Reflexionar 
sobre as decisións 
tomadas, e aprender 
diso para situacións 
similares futuras. 

 MAB1.10.1. 
Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e 
os procesos 
desenvolvidos, 
valorando a potencia 
e a sinxeleza das 
ideas clave, e 
apréndeo -para 
situacións futuras 
similares. 

Todos 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 B1.7. Utilización de 
medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe 
para: 

– Recollida ordenada e 
organización de datos. 

– Elaboración e creación 
de representacións 
gráficas de datos 
numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais e a 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 
e elaboración de 
predicións sobre 
situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes 
e documentos sobre os 
procesos levados a 
cabo e os resultados e 
as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación 
e compartición, en 
ámbitos apropiados, da 
información e das ideas 
matemáticas. 

 B1.11. Empregar as 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas, de forma 
autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 
matemáticas 
mediante 
simulacións ou 
analizando con 
sentido crítico 
situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

 MAB1.11.1. 
Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas 
para a realización de 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, cando a 
dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente. 

Todos 

 MAB1.11.2. Utiliza 
medios tecnolóxicos 
para facer 
representacións 
gráficas de funcións 
con expresións 
alxébricas complexas 
e extraer información 
cualitativa e 
cuantitativa sobre 
elas. 

13-14 

 MAB1.11.3. Deseña 
representacións 
gráficas para explicar 
o proceso seguido na 
solución de 
problemas, mediante 
a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

13-14 

 MAB1.11.4. Recrea 
ámbitos e obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar, analizar e 
comprender 
propiedades 
xeométricas. 

9-10-11-12 

 MAB1.11.5. Utiliza 13-14 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

medios tecnolóxicos 
para tratar datos e 
gráficas estatísticas, 
extraer información e 
elaborar conclusións. 

 B1.7. Utilización de 
medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe 
para: 

– Recollida ordenada e 
organización de datos. 

– Elaboración e creación 
de representacións 
gráficas de datos 
numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais e a 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 
e elaboración de 
predicións sobre 
situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes 
e documentos sobre os 
procesos levados a 
cabo e os resultados e 
as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación 
e compartición, en 
ámbitos apropiados, da 
información e das ideas 
matemáticas. 

 B1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 
maneira habitual no 
proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en 
internet ou noutras 
fontes, elaborando 
documentos propios, 
facendo exposicións 
e argumentacións 
destes, e 
compartíndoos en 
ámbitos apropiados 
para facilitar a 
interacción. 

 MAB1.12.1. Elabora 
documentos dixitais 
propios coa 
ferramenta 
tecnolóxica axeitada 
(de texto, 
presentación, imaxe, 
vídeo, son, etc.) 
como resultado do 
proceso de procura, 
análise e selección 
de información 
relevante, e 
compárteos para a 
súa discusión ou 
difusión. 

Todos 

 MAB1.12.2. Utiliza os 
recursos creados 
para apoiar a 
exposición oral dos 
contidos traballados 
na aula. 

Todos 

 MAB1.12.3. Usa 
axeitadamente os 
medios tecnolóxicos 
para estruturar e 
mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe, 
recollendo a 
información das 
actividades, 
analizando puntos 
fortes e débiles do 
seu proceso 
educativo e 
establecendo pautas 
de mellora. 

Todos 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 MAB1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

Todos 

Bloque 2. Números e álxebra  

 B2.1. Números negativos: 
significado e utilización 
en contextos reais. 

 B2.2. Números enteiros: 
representación, 
ordenación na recta 
numérica e operacións. 
Operacións con 
calculadora. 

 B2.3. Fraccións en 
ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. 
Comparación de 
fraccións. 
Representación, 
ordenación e operacións. 

 B2.4. Números decimais: 
representación, 
ordenación e operacións. 

 B2.5. Relación entre 
fraccións e decimais. 
Conversión e operacións. 

 B2.6. Potencias de 
números enteiros e 
fraccionarios con 
expoñente natural: 
operacións. 

 B2.7. Cadrados 
perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e 
obtención de raíces 
aproximadas. 

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 

 B2.1. Utilizar 
números naturais, 
enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, e 
porcentaxes 
sinxelas, as súas 
operacións e as súas 
propiedades, para 
recoller, transformar 
e intercambiar 
información e 
resolver problemas 
relacionados coa vida 
diaria. 

 MAB2.1.1. Identifica 
os tipos de números 
(naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais) e utilízaos 
para representar, 
ordenar e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

1-3-4-5-
7-8-9-13 

 MAB2.1.2. Calcula o 
valor de expresións 
numéricas de 
distintos tipos de 
números mediante as 
operacións 
elementais e as 
potencias de 
expoñente natural, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

1-2-3-4-5 

 MAB2.1.3. Emprega 
axeitadamente os 
tipos de números e 
as súas operacións, 
para resolver 
problemas cotiáns 
contextualizados, 
representando e 
interpretando 
mediante medios 
tecnolóxicos, cando 
sexa necesario, os 
resultados obtidos. 

1-2-3-4-5 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora 
ou outros medios 
tecnolóxicos. 

 B2.10. Divisibilidade dos 
números naturais: 
criterios de divisibilidade. 

 B2.11. Números primos e 
compostos. 
Descomposición dun 
número en factores. 
Descomposición en 
factores primos. 

 B2.12. Múltiplos e 
divisores comúns a varios 
números. Máximo común 
divisor e mínimo común 
múltiplo de dous ou máis 
números naturais. 

 B2.13. Potencias de 
números enteiros e 
fraccionarios con 
expoñente natural: 
operacións. 

 B2.14. Potencias de base 
10. Utilización da 
notación científica para 
representar números 
grandes. 

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 
para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora 
ou outros medios 
tecnolóxicos. 

 B2.2. Coñecer e 
utilizar propiedades e 
novos significados 
dos números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos tipos 
de números. 

 

 MAB2.2.1. Recoñece 
novos significados e 
propiedades dos 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais. 

1-2-3-4-5 

 MAB2.2.2. Aplica os 
criterios de 
divisibilidade por 2, 3, 
5, 9 e 11 para 
descompoñer en 
factores primos 
números naturais, e 
emprégaos en 
exercicios, 
actividades e 
problemas 
contextualizados. 

2 

 MAB2.2.3. Identifica 
e calcula o máximo 
común divisor e o 
mínimo común 
múltiplo de dous ou 
máis números 
naturais mediante o 
algoritmo axeitado, e 
aplícao problemas 
contextualizados. 

2-4-6 

 MAB2.2.4. Realiza 
cálculos nos que 
interveñen potencias 
de expoñente natural 
e aplica as regras 

1 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

básicas das 
operacións con 
potencias. 

 MAB2.2.5. Calcula e 
interpreta 
adecuadamente o 
oposto e o valor 
absoluto dun número 
enteiro, 
comprendendo o seu 
significado e 
contextualizándoo en 
problemas da vida 
real. 

3 

 MAB2.2.6. Realiza 
operacións de 
redondeo e 
truncamento de 
números decimais, 
coñecendo o grao de 
aproximación, e 
aplícao a casos 
concretos. 

5 

 MAB2.2.7. Realiza 
operacións de 
conversión entre 
números decimais e 
fraccionarios, acha 
fraccións 
equivalentes e 
simplifica fraccións, 
para aplicalo na 
resolución de 
problemas. 

4-5- 

 MAB2.2.8. Utiliza a 
notación científica, e 
valora o seu uso para 
simplificar cálculos e 
representar números 
moi grandes. 

4 

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

 B2.3. Desenvolver, 
en casos sinxelos, a 

 MAB2.3.1. Realiza 
operacións 

1-3-4-5 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 16 

Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 
para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora 
ou outros medios 
tecnolóxicos. 

competencia no uso 
de operacións 
combinadas como 
síntese da secuencia 
de operacións 
aritméticas, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de cálculo 
mental. 

 

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

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 
para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora 
ou outros medios 
tecnolóxicos. 

 B2.4. Elixir a forma 
de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou 
con calculadora), 
usando diferentes 
estratexias que 
permitan simplificar 
as operacións con 
números enteiros, 
fraccións, decimais e 
porcentaxes, e 
estimando a 
coherencia e a 
precisión dos 
resultados obtidos. 

 MAB2.4.1. 
Desenvolve 
estratexias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos ou 
aproximados, 
valorando a precisión 
esixida na operación 
ou no problema. 

 

5 

 MAB2.4.2. Realiza 
cálculos con números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, decidindo a 
forma máis axeitada 
(mental, escrita ou 
con calculadora), 
coherente e precisa. 

1-2-3-4-5 

 B2.15. Cálculos con 
porcentaxes (mental, 
manual e con 
calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais. 

 B2.16. Razón, proporción 
e taxa. Taxa unitaria. 
Factores de conversión. 
Magnitude directa e 
inversamente 

 B2.5. Utilizar 
diferentes estratexias 
(emprego de táboas, 
obtención e uso da 
constante de 
proporcionalidade, 
redución á unidade, 
etc.) para obter 
elementos 
descoñecidos nun 

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

8 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

proporcionais. Constante 
de proporcionalidade. 

 B2.17. Resolución de 
problemas nos que 
interveña a 
proporcionalidade 
directa, inversa ou 
variacións porcentuais. 
Repartición directamente 
proporcional. 

problema a partir 
doutros coñecidos en 
situacións da vida 
real nas que existan 
variacións 
porcentuais e 
magnitudes 
directamente ou 
inversamente 
proporcionais. 

 B2.18. Iniciación á 
linguaxe alxébrica. 

 B2.19. Tradución de 
expresións da linguaxe 
cotiá, que representen 
situacións reais, á 
alxébrica, e viceversa. 

 B2.20. Significados e 
propiedades dos 
números en contextos 
diferentes ao do cálculo: 
números triangulares, 
cadrados, pentagonais, 
etc. 

 B2.21. A linguaxe 
alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar 
relacións. Obtención de 
fórmulas e termos xerais 
baseada na observación 
de pautas e 
regularidades. Valor 
numérico dunha 
expresión alxébrica. 

 B2.6. Analizar 
procesos numéricos 
cambiantes, 
identificando os 
patróns e as leis 
xerais que os rexen, 
utilizando a linguaxe 
alxébrica para 
expresalos, 
comunicalos e 
realizar predicións 
sobre o seu 
comportamento ao 
modificar as 
variables, e operar 
con expresións 
alxébricas. 

 MAB2.6.1. Describe 
situacións ou 
enunciados que 
dependen de 
cantidades variables 
ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas 
ou regularidades, 
mediante expresións 
alxébricas, e opera 
con elas. 

6 

 MAB2.6.2. Identifica 
propiedades e leis 
xerais a partir do 
estudo de procesos 
numéricos 
recorrentes ou 
cambiantes, 
exprésaas mediante 
a linguaxe alxébrica e 
utilízaas para facer 
predicións. 

6 

 B2.22. Ecuacións de 
primeiro grao cunha 
incógnita (métodos 
alxébrico e gráfico). 
Resolución. 
Interpretación das 
solucións. Ecuacións sen 
solución. Resolución de 
problemas. 

 B2.7. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para simbolizar e 
resolver problemas 
mediante a 
formulación de 
ecuacións de 
primeiro grao, 
aplicando para a súa 
resolución métodos 

 MAB2.7.1. 
Comproba, dada 
unha ecuación, se un 
número é solución 
desta. 

6 

 MAB2.7.2. Formula 
alxebricamente unha 
situación da vida real 
mediante ecuacións 

6 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

alxébricos ou 
gráficos, e contrastar 
os resultados 
obtidos. 

de primeiro grao, 
resólvea e interpreta 
o resultado obtido. 

Bloque 3. Xeometría  

 B3.1. Elementos básicos 
da xeometría do plano. 
Relacións e propiedades 
de figuras no plano: 
paralelismo e 
perpendicularidade. 

 B3.2. Ángulos e as súas 
relacións. 

 B3.3. Construcións 
xeométricas sinxelas: 
mediatriz e bisectriz. 
Propiedades. 

 B3.4. Figuras planas 
elementais: triángulo, 
cadrado e figuras 
poligonais. 

 B3.5. Clasificación de 
triángulos e cuadriláteros. 
Propiedades e relacións. 

 B3.1. Recoñecer e 
describir figuras 
planas, os seus 
elementos e as súas 
propiedades 
características para 
clasificalas, 
identificar situacións, 
describir o contexto 
físico e abordar 
problemas da vida 
cotiá. 

 MAB3.1.1. Recoñece 
e describe as 
propiedades 
características dos 
polígonos regulares 
(ángulos interiores, 
ángulos centrais, 
diagonais, apotema, 
simetrías, etc.). 

9-10 

 MAB3.1.2. Define os 
elementos 
característicos dos 
triángulos, trazando 
estes e coñecendo a 
propiedade común a 
cada un deles, e 
clasifícaos 
atendendo tanto aos 
seus lados como aos 
seus ángulos. 

10 

 MAB3.1.3. Clasifica 
os cuadriláteros e os 
paralelogramos 
atendendo ao 
paralelismo entre os 
seus lados opostos e 
coñecendo as súas 
propiedades 
referentes a ángulos, 
lados e diagonais. 

10-11 

 MAB3.1.4. Identifica 
as propiedades 
xeométricas que 
caracterizan os 
puntos da 
circunferencia e o 
círculo. 

10-11 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 B3.6. Medida e cálculo de 
ángulos de figuras 
planas. 

 B3.7. Cálculo de áreas e 
perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas 
por descomposición en 
figuras simples. 

 B3.8. Circunferencia, 
círculo, arcos e sectores 
circulares. 

 B3.2. Utilizar 
estratexias, 
ferramentas 
tecnolóxicas e 
técnicas simples da 
xeometría analítica 
plana para a 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas e 
ángulos de figuras 
planas, utilizando a 
linguaxe matemática 
axeitada, e expresar 
o procedemento 
seguido na 
resolución. 

 MAB3.2.1. Resolve 
problemas 
relacionados con 
distancias, 
perímetros, 
superficies e ángulos 
de figuras planas, en 
contextos da vida 
real, utilizando as 
ferramentas 
tecnolóxicas e as 
técnicas xeométricas 
máis apropiadas. 

10-11-12 

 MAB3.2.2. Calcula a 
lonxitude da 
circunferencia, a área 
do círculo, a lonxitude 
dun arco e a área dun 
sector circular, e 
aplícaas para 
resolver problemas 
xeométricos. 

11-12 

 B3.9. Poliedros e corpos 
de revolución: elementos 
característicos e 
clasificación. Áreas e 
volumes. 

 B3.3. Analizar corpos 
xeométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, 
conos e esferas) e 
identificar os seus 
elementos 
característicos 
(vértices, arestas, 
caras, 
desenvolvementos 
planos, seccións ao 
cortar con planos, 
corpos obtidos 
mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

 MAB3.3.1. Analiza e 
identifica as 
características de 
corpos xeométricos, 
utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. 

10-11-12 

 MAB3.3.2. Constrúe 
seccións sinxelas dos 
corpos xeométricos, 
a partir de cortes con 
planos, mentalmente 
e utilizando os 
medios tecnolóxicos 
axeitados. 

10-11-12 

 MAB3.3.3. Identifica 
os corpos 
xeométricos a partir 
dos seus 
desenvolvementos 
planos e 
reciprocamente. 

11-12 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 B3.10. Propiedades, 
regularidades e relacións 
dos poliedros. Cálculo de 
lonxitudes, superficies e 
volumes do mundo físico. 

 B3.11. Uso de 
ferramentas informáticas 
para estudar formas, 
configuracións e 
relacións xeométricas. 

 B3.4. Resolver 
problemas que leven 
consigo o cálculo de 
lonxitudes, 
superficies e volumes 
do mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. 

 MAB3.4.1. Resolve 
problemas da 
realidade mediante o 
cálculo de áreas e 
volumes de corpos 
xeométricos, 
utilizando as 
linguaxes xeométrica 
e alxébrica 
adecuadas. 

11-12 

Bloque 4. Funcións  

 B4.1. Coordenadas 
cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos 
nun sistema de eixes 
coordenados. 

 B4.1. Coñecer, 
manexar e interpretar 
o sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

 MAB4.1.1. Localiza 
puntos no plano a 
partir das súas 
coordenadas e 
nomea puntos do 
plano escribindo as 
súas coordenadas. 

13 

 B4.2. Concepto de 
función: variable 
dependente e 
independente. Formas de 
presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e 
fórmula).  

 B4.2. Manexar as 
formas de presentar 
unha función 
(linguaxe habitual, 
táboa numérica, 
gráfica e ecuación, 
pasando dunhas 
formas a outras e 
elixindo a mellor 
delas en función do 
contexto). 

 MAB4.2.1. Pasa 
dunhas formas de 
representación 
dunha función a 
outras e elixe a máis 
adecuada en función 
do contexto. 

13 

 B4.2. Concepto de 
función: variable 
dependente e 
independente. Formas de 
presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e 
fórmula). 

 B4.3. Comprender o 
concepto de función.  

 MAB4.3.1. Recoñece 
se unha gráfica 
representa ou non 
unha función. 

13 

 B4.3. Funcións lineais. 
Cálculo, interpretación e 
identificación da 
pendente da recta. 
Representacións da recta 

 B4.4. Recoñecer, 
representar e 
analizar as funcións 
lineais, e utilizalas 
para resolver 

 MAB4.4.1. Recoñece 
e representa unha 
función lineal a partir 
da ecuación ou 
dunha táboa de 

13 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

a partir da ecuación e 
obtención da ecuación a 
partir dunha recta. 

 B4.4. Utilización de 
calculadoras gráficas e 
software específico para 
a construción e a 
interpretación de gráficas. 

problemas. valores, e obtén a 
pendente da recta 
correspondente. 

 MAB4.4.2. Obtén a 
ecuación dunha recta 
a partir da gráfica ou 
táboa de valores. 

13 

 MAB4.4.3. Escribe a 
ecuación 
correspondente á 
relación lineal 
existente entre dúas 
magnitudes e 
represéntaa. 

13 

 MAB4.4.4. Estuda 
situacións reais 
sinxelas e, 
apoiándose en 
recursos 
tecnolóxicos, 
identifica o modelo 
matemático funcional 
(lineal ou afín) máis 
axeitado para 
explicalas, e realiza 
predicións e 
simulacións sobre o 
seu comportamento. 

13 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

 B5.1. Poboación e 
individuo. Mostra. 
Variables estatísticas. 

 B5.2. Variables 
cualitativas e 
cuantitativas. 

 B5.3. Frecuencias 
absolutas, relativas e 
acumuladas. 

 B5.4. Organización en 
táboas de datos 
recollidos nunha 

 B5.1. Formular 
preguntas axeitadas 
para coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e recoller, 
organizar e presentar 
datos relevantes para 
respondelas, 
utilizando os métodos 
estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas 

 MAB5.1.1. 
Comprende o 
significado de 
poboación, mostra e 
individuo desde o 
punto de vista da 
estatística, entende 
que as mostras se 
empregan para obter 
información da 
poboación cando son 
representativas, e 
aplícaos a casos 

14 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

experiencia. 

 B5.5. Diagramas de 
barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias. 

 B5.6. Medidas de 
tendencia central. 

adecuadas, 
organizando os datos 
en táboas e 
construíndo gráficas, 
calculando os 
parámetros 
relevantes e obtendo 
conclusións 
razoables a partir dos 
resultados obtidos. 

concretos. 

 MAB5.1.2. Recoñece 
e propón exemplos 
de distintos tipos de 
variables estatísticas, 
tanto cualitativas 
como cuantitativas. 

14 

 MAB5.1.3. Organiza 
datos obtidos dunha 
poboación de 
variables cualitativas 
ou cuantitativas en 
táboas, calcula e 
interpreta as súas 
frecuencias 
absolutas, relativas e 
acumuladas, e 
represéntaos 
graficamente. 

14 

 MAB5.1.4. Calcula a 
media aritmética, a 
mediana (intervalo 
mediano) e a moda 
(intervalo modal), e 
emprégaos para 
interpretar un 
conxunto de datos 
elixindo o máis 
axeitado, e para 
resolver problemas. 

14 

 MAB5.1.5. Interpreta 
gráficos estatísticos 
sinxelos recollidos en 
medios de 
comunicación e 
outros ámbitos da 
vida cotiá. 

14 

 B5.4. Organización en 
táboas de datos 
recollidos nunha 
experiencia. 

 B5.2. Utilizar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, 
xerar gráficas 

 MAB5.2.1. Emprega 
a calculadora e 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, 

14 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 B5.5. Diagramas de 
barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias. 

 B5.6. Medidas de 
tendencia central. 

 B5.7. Utilización de 
calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas 
para o tratamento de 
datos, creación e 
interpretación de gráficos 
e elaboración de 
informes. 

estatísticas, calcular 
parámetros 
relevantes e 
comunicar os 
resultados obtidos 
que respondan ás 
preguntas 
formuladas 
previamente sobre a 
situación estudada.  

xerar gráficos 
estatísticos e calcular 
as medidas de 
tendencia central. 

 MAB5.2.2. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
comunicar 
información resumida 
e relevante sobre 
unha variable 
estatística analizada. 

14 

 B5.8. Fenómenos 
deterministas e 
aleatorios. 

 B5.9. Formulación de 
conxecturas sobre o 
comportamento de 
fenómenos aleatorios 
sinxelos e deseño de 
experiencias para a súa 
comprobación. 

 B5.10. Frecuencia 
relativa dun suceso e a 
súa aproximación á 
probabilidade mediante a 
simulación ou 
experimentación. 

 B5.3. Diferenciar os 
fenómenos 
deterministas dos 
aleatorios, valorando 
a posibilidade que 
ofrecen as 
matemáticas para 
analizar e facer 
predicións razoables 
acerca do 
comportamento dos 
aleatorios a partir das 
regularidades obtidas 
ao repetir un número 
significativo de veces 
a experiencia 
aleatoria, ou o cálculo 
da súa probabilidade. 

 MAB5.3.1. Identifica 
os experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

14 

 MAB5.3.2. Calcula a 
frecuencia relativa 
dun suceso mediante 
a experimentación. 

14 

 MAB5.3.3. Realiza 
predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo 
exacto da súa 
probabilidade ou a 
aproximación desta 
mediante a 
experimentación. 

14 

 B5.11. Sucesos 
elementais equiprobables 
e non equiprobables. 

 B5.12. Espazo mostral en 
experimentos sinxelos. 
Táboas e diagramas de 
árbore sinxelos. 

 B5.13. Cálculo de 
probabilidades mediante 
a regra de Laplace en 

 B5.4. Inducir a noción 
de probabilidade a 
partir do concepto de 
frecuencia relativa e 
como medida de 
incerteza asociada 
aos fenómenos 
aleatorios, sexa ou 
non posible a 
experimentación. 

 MAB5.4.1. Describe 
experimentos 
aleatorios sinxelos e 
enumera todos os 
resultados posibles, 
apoiándose en 
táboas, recontos ou 
diagramas en árbore 
sinxelos. 

14 

 MAB5.4.2. Distingue 14 
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Matemáticas. 1º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

experimentos sinxelos. entre sucesos 
elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

 MAB5.4.3. Calcula a 
probabilidade de 
sucesos asociados a 
experimentos 
sinxelos mediante a 
regra de Laplace, e 
exprésaa en forma de 
fracción e como 
porcentaxe. 

14 

 
 
 
Obxectivos                                                                                                                              
 
- Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a 
precisión na comunicación. 
- Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega  
do ámbito ( medios de comunicación, publicidade, etc.) analizando criticamente o papel que 
desempeñan. 
- Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións 
básicas con números fraccionarios e afondar no coñecemento das operacións con números 
decimais. 
- Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os 
recursos que ofrecen a resolución de problemas aritméticos. 
- Utilizar con soltura o sistema métrico decimal ( lonxitude, peso, capacidade e superficie). 
- Iniciar o alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de 
problemas. 
- Formular conxecturas e comprobalas na realización de pequenas investigacións. 
-Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a 
resolución de problemas. 
- Organizar e relacionar informacións diversas de cara a consecución dun obxectivo ou á 
resolución dun problema, xa sexa do ámbito das matemáticas ou da vida cotiá. 
- Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando 
sinxelas técnicas de recollida, xestión e representación de datos. 
- Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde distintos 
puntos de vista e analizala segundo diversos criterios e graos de profundidade. 
-  Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades e as súas 
relacións xeométricas. 
-Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como método de investigación 
en xeometría. 
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- Utilizar os recursos tecnolóxicos con sentido crítico, como axuda na aprendizaxe e nas 
aplicacións instrumentais das matemáticas. 
- Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como 
a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar  de punto de vista,  a 
perseveranza na busca de solucións, o recurso a particularización, a sistematización,etc. 
- Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para afrontar situacións 
nas que as necesiten.  
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN                                                                        
 
 
 
1ª AVALIACIÓN: 
 
Números naturais. 
Divisibilidade. 
Números enteiros. 
Fraccións. 
 
 
 
2ª AVALIACIÖN: 
 
Números decimais. 
Álxebra. 
Proporcionalidade e porcentaxes. 
 
 
3ªAVALIACIÓN: 
 
Rectas e ángulos. 
Polígonos.Triángulos. 
Cuadriláteros e circunferencia. 
Perímetros e áreas de figuras planas. 
Estatística e probabilidade. 
 
 
 
 
 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA_ 
 
 

o Escribir números no sistema de numeración romano. 
o Calcular potencias e operar con elas. 
o Realizar operación combinadas con números naturais. 
o Calcular todos os divisores dun número. 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 26 

o Averiguar si un número é primo ou composto. 
o Factorizar un número. 
o Calcular o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de varios 

números. 
o Calcular a fracción irredutible. 
o Reducir fraccións a común denominador. 
o Comparar,sumar,restar,multiplicar e dividir fraccións. 
o Comparar números decimais. 
o Sumar, restar, multiplicar e dividir números decimais. 
o Comparar números enteiros. 
o Sumar, restar, multiplicar e dividir números enteiros. 
o Realizar operacións combinadas con números enteiros. 
o Calcular o valor numérico dunha expresión alxébrica. 
o Sumar e restar monomios. 
o Resolver unha ecuación de primeiro grao. 
o Resolver un problema mediante ecuacións. 
o Utilizar as unidades de lonxitude, masa, capacidade, superficie e volume. 
o Transformar as unidades de lonxitude, masa, capacidade, superficie e 

volume. 
o Coñecer a relación entre as medidas de lonxitude, masa, capacidade, 

superficie y volume. 
o Averiguar si dúas razóns forman unha proporción. 
o Calcular o termo descoñecido dunha proporción. 
o Recoñecer magnitudes directa e inversamente proporcionais e resolver 

problemas. 
o Calcular porcentaxes e resolver problemas de porcentaxes. 
o Recoñecer rectas, semirrectas e segmentos. 
o Recoñecer os distintos tipos de ángulos e realizar sumas e restas de ángulos 

graficamente. 
o Coñecer o sistema sesaxesimal. 
o Recoñecer e clasificar os tipos de polígonos. 
o Clasificación de triángulos e cuadriláteros 
o Determinar os eixes de simetría dun polígono. 
o Coñecer o teorema de Pitágoras  e as aplicacións para achar un dos ángulos 

dun triángulo rectángulo e para determinar se un triángulo é rectángulo. 
o Calcular a diagonal dun cadrado ou un rectángulo. 
o Recoñecer os elementos dunha circunferencia. 
o Calcular o perímetro dun polígono. 
o Achar a área dun polígono   e dun círculo. 
o Descompoñer unha figura plana noutras coñecidas  e calcular a súa área. 
o Distinguir os elementos dos poliedros  e os corpos de revolución. 
o Calcular o número de caras, aristas e vértices dos diferentes poliedros. 
o Obter o desenrolo plano de poliedros e corpos de revolución. 
o Realizar táboas de frecuencias. 

o Interpretar e representar datos mediante gráficos. 

o Distinguir entre experimento aleatorio e determinista. 

o Aplicar a regra de Laplace para achar a probabilidade de varios sucesos. 
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2º ESO 

 

 

Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 B1.1. Planificación e 
expresión verbal do 
proceso de resolución de 
problemas. 

 B1.1. Expresar 
verbalmente, de 
forma razoada, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema. 

 MAB1.1.1. Expresa 
verbalmente, de 
forma razoada, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema, coa 
precisión e o rigor 
adecuados. 

Todos 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos 
en práctica: uso da 
linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por 
casos particulares 
sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 

 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidades 
aos resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no contexto da 
situación, procura 

 B1.2. Utilizar 
procesos de 
razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, realizando 
os cálculos 
necesarios e 
comprobando as 
solucións obtidas. 

 MAB1.2.1. Analiza e 
comprende o 
enunciado dos 
problemas (datos, 
relacións entre os 
datos, e contexto do 
problema). 

Todos 

 MAB1.2.2. Valora a 
información dun 
enunciado e 
relaciónaa co número 
de solucións do 
problema. 

Todos 

 MAB1.2.3. Realiza 
estimacións e elabora 
conxecturas sobre os 
resultados dos 
problemas para 
resolver, valorando a 
súa utilidade e 
eficacia. 

Todos 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

doutras formas de 
resolución, etc. 

 MAB1.2.4. Utiliza 
estratexias 
heurísticas e 
procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre o 
proceso de resolución 
de problemas. 

Todos 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos 
en práctica: uso da 
linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por 
casos particulares 
sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 

 B1.4. Formulación de 
proxectos e 
investigacións 
matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de xeito 
individual e en equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

 B1.3. Describir e 
analizar situacións de 
cambio, para 
encontrar patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
valorando a súa 
utilidade para facer 
predicións. 

 MAB1.3.1. Identifica 
patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas en 
situacións de cambio, 
en contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos. 

Todos 

 MAB1.3.2. Utiliza as 
leis matemáticas 
achadas para realizar 
simulacións e 
predicións sobre os 
resultados 
esperables, 
valorando a súa 
eficacia e idoneidade. 

Todos 

 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidades 
aos resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no contexto da 

 B1.4. Afondar en 
problemas resoltos 
formulando pequenas 
variacións nos datos, 
outras preguntas, 
outros contextos, etc. 

 MAB1.4.1. Afonda 
nos problemas logo 
de resolvelos, 
revisando o proceso 
de resolución e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 

Todos 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc. 

coherencia da 
solución ou 
procurando outras 
formas de resolución. 

 MAB1.4.2. Formúlase 
novos problemas, a 
partir de un resolto, 
variando os datos, 
propondo novas 
preguntas, 
resolvendo outros 
problemas parecidos, 
formulando casos 
particulares ou máis 
xerais de interese, e 
establecendo 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

Todos 

 B1.4. Formulación de 
proxectos e 
investigacións 
matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de xeito 
individual e en equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

 B1.5. Elaborar e 
presentar informes 
sobre o proceso, 
resultados e 
conclusións obtidas 
nos procesos de 
investigación. 

 MAB1.5.1. Expón e 
argumenta o proceso 
seguido ademais das 
conclusións obtidas, 
utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, 
gráfica, xeométrica e 
estatístico-
probabilística). 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da realidade e 
en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da 
realidade cotiá 
(numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a 
partir da identificación 

 MAB1.6.1. Identifica 
situacións 
problemáticas da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas de 
interese. 

Todo 

 MAB1.6.2. Establece 
conexións entre un 
problema do mundo 
real e o mundo 

Todos 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

de situacións 
problemáticas da 
realidade. 

matemático, 
identificando o 
problema ou os 
problemas 
matemáticos que 
subxacen nel e os 
coñecementos 
matemáticos 
necesarios. 

 MAB1.6.3. Usa, 
elabora ou constrúe 
modelos matemáticos 
sinxelos que permitan 
a resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 
campo das 
matemáticas. 

Todos 

 MAB1.6.4. Interpreta 
a solución 
matemática do 
problema no contexto 
da realidade. 

Todos 

 MAB1.6.5. Realiza 
simulacións e 
predicións, en 
contexto real, para 
valorar a adecuación 
e as limitacións dos 
modelos, e propón 
melloras que 
aumenten a súa 
eficacia. 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da realidade e 
en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.7. Valorar a 
modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas da 
realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e 
as limitacións dos 
modelos utilizados ou 
construídos. 

 MAB1.7.1. Reflexiona 
sobre o proceso e 
obtén conclusións 
sobre el e os seus 
resultados, valorando 
outras opinións. 

Todos 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da realidade e 
en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

 B1.8. Desenvolver e 
cultivar as actitudes 
persoais inherentes 
ao quefacer 
matemático. 

 MAB1.8.1. 
Desenvolve actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas 
(esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da crítica 
razoada). 

Todos 

 MAB1.8.2. Formúlase 
a resolución de retos 
e problemas coa 
precisión, o esmero e 
o interese adecuados 
ao nivel educativo e á 
dificultade da 
situación. 

Todos 

 MAB1.8.3. Distingue 
entre problemas e 
exercicios, e adopta a 
actitude axeitada 
para cada caso. 

Todos 

 MAB1.8.4. 
Desenvolve actitudes 
de curiosidade e 
indagación, xunto con 
hábitos de formular e 
formularse preguntas 
e buscar respostas 
axeitadas, tanto no 
estudo dos conceptos 
como na resolución 
de problemas. 

Todos 

 MAB1.8.5. 
Desenvolve 
habilidades sociais de 
cooperación e 
traballo en equipo.  

Todos 

 B1.6. Confianza nas 
propias capacidades 
para desenvolver 

 B1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante a 

 MAB1.9.1. Toma 
decisións nos 
procesos de 

Todos 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades 
propias do traballo 
científico. 

resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

resolución de 
problemas, de 
investigación e de 
matematización ou de 
modelización, 
valorando as 
consecuencias 
destas e a súa 
conveniencia pola 
súa sinxeleza e 
utilidade. 

 B1.6. Confianza nas 
propias capacidades 
para desenvolver 
actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades 
propias do traballo 
científico. 

 B1.10. Reflexionar 
sobre as decisións 
tomadas e aprender 
diso para situacións 
similares futuras. 

 MAB1.10.1. 
Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e 
os procesos 
desenvolvidos, 
valorando a potencia 
e sinxeleza das ideas 
claves, aprendendo 
para situacións 
futuras similares. 

Todos 

 B1.7. Utilización de 
medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe 
para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

– Elaboración e creación 
de representacións 
gráficas de datos 
numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais e a 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de simulacións 
e  elaboración de 

 B1.11. Empregar as 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 
matemáticas 
mediante simulacións 
ou analizando con 
sentido crítico 
situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

 MAB1.11.1. 
Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas 
para a realización de 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos cando a 
dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente. 

Todos 

 MAB1.11.2. Utiliza 
medios tecnolóxicos 
para facer 
representacións 
gráficas de funcións 
con expresións 
alxébricas complexas 
e extraer información 
cualitativa e 
cuantitativa sobre 

13 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

predicións sobre 
situacións 
matemáticas diversas. 

– Elaboración de 
informes e documentos 
sobre os procesos 
levados a cabo e os 
resultados e as 
conclusións obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos apropiados, da 
información e das 
ideas matemáticas. 

elas. 

 MAB1.11.3. Deseña 
representacións 
gráficas para explicar 
o proceso seguido na 
solución de 
problemas, mediante 
a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

13 

 MAB1.11.4. Recrea 
ámbitos e obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar, analizar e 
comprender 
propiedades 
xeométricas. 

9-10-11 

 MAB1.11.5. Utiliza 
medios tecnolóxicos 
para tratar datos e 
gráficas estatísticas, 
extraer información e 
elaborar conclusións. 

13-14 

 B1.7. Utilización de 
medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe 
para: 

– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

– Elaboración e creación 
de representacións 
gráficas de datos 
numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais e a 

 B1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 
maneira habitual no 
proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en internet 
ou noutras fontes, 
elaborando 
documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións 

 MAB1.12.1. Elabora 
documentos dixitais 
propios (de texto, 
presentación, imaxe, 
vídeo, son, etc.), 
como resultado do 
proceso de procura, 
análise e selección de 
información 
relevante, coa 
ferramenta 
tecnolóxica axeitada, 
e compárteos para a 
súa discusión ou 
difusión. 

13-14 

 MAB1.12.2. Utiliza os 
recursos creados 

Todos 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

realización de cálculos 
de tipo numérico, 
alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de simulacións 
e  elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas diversas. 

– Elaboración de 
informes e documentos 
sobre os procesos 
levados a cabo e os 
resultados e as 
conclusións obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos apropiados, da 
información e das 
ideas matemáticas. 

destes, e 
compartíndoos en 
ámbitos apropiados 
para facilitar a 
interacción. 

para apoiar a 
exposición oral dos 
contidos traballados 
na aula. 

 MAB1.12.3. Usa 
adecuadamente os 
medios tecnolóxicos 
para estruturar e 
mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe, 
recollendo a 
información das 
actividades, 
analizando puntos 
fortes e débiles do 
seu proceso 
educativo e 
establecendo pautas 
de mellora. 

Todos 

 MAB1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

Todos 

Bloque 2. Números e álxebra  

 B2.1. Números enteiros: 
representación, 
ordenación na recta 
numérica e operacións. 
Operacións con 
calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 

 B2.2. Fraccións en 
ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. 
Comparación de 
fraccións. 
Representación, 
ordenación e 
operacións. 

 B2.3. Números 

 B2.1. Utilizar números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, e 
porcentaxes sinxelas, 
as súas operacións e 
as súas propiedades, 
para recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información, e 
resolver problemas 
relacionados coa vida 
diaria. 

 MAB2.1.1. Identifica 
os tipos de números 
(naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais) e utilízaos 
para representar, 
ordenar e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

1-2-4 

 MAB2.1.2. Calcula o 
valor de expresións 
numéricas de 
distintos tipos de 
números mediante as 
operacións 

1-2-3-4 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

decimais: 
representación, 
ordenación e 
operacións. 

 B2.4. Relación entre 
fraccións e decimais. 
Conversión e 
operacións. 

 B2.5. Potencias de 
números enteiros e 
fraccionarios con 
expoñente natural: 
operacións. 

 B2.6. Potencias de base 
10. Utilización da 
notación científica para 
representar números 
grandes. 

 B2.7. Cadrados 
perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e 
obtención de raíces 
aproximadas. 

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 
para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

elementais e as 
potencias de 
expoñente natural, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 MAB2.1.3. Emprega 
axeitadamente os 
tipos de números e as 
súas operacións, 
para resolver 
problemas cotiáns 
contextualizados, 
representando e 
interpretando 
mediante medios 
tecnolóxicos, cando 
sexa necesario, os 
resultados obtidos. 

1-2-3-4 

 B2.1. Números enteiros: 
representación, 
ordenación na recta 
numérica e operacións. 
Operacións con 
calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 

 B2.2. Fraccións en 
ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. 
Comparación de 
fraccións. 

 B2.2. Coñecer e 
utilizar propiedades e 
novos significados 
dos números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos tipos 

 MAB2.2.1. Realiza 
cálculos nos que 
interveñen potencias 
de expoñente natural 
e aplica as regras 
básicas das 
operacións con 
potencias. 

1-2-3-4 

 MAB2.2.2. Realiza 
operacións de 
conversión entre 
números decimais e 

2-4 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

Representación, 
ordenación e 
operacións. 

 B2.3. Números 
decimais: 
representación, 
ordenación e 
operacións. 

 B2.4. Relación entre 
fraccións e decimais. 
Conversión e 
operacións. 

 B2.5. Potencias de 
números enteiros e 
fraccionarios con 
expoñente natural: 
operacións. 

 B2.6. Potencias de base 
10. Utilización da 
notación científica para 
representar números 
grandes. 

 B2.7. Cadrados 
perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e 
obtención de raíces 
aproximadas. 

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 
para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

de números. fraccionarios, acha 
fraccións 
equivalentes e 
simplifica fraccións, 
para aplicalo na 
resolución de 
problemas. 

 MAB2.2.3. Utiliza a 
notación científica e 
valora o seu uso para 
simplificar cálculos e 
representar números 
moi grandes. 

3-4 

 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 
para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

 B2.3. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no uso 
de operacións 
combinadas como 
síntese da secuencia 
de operacións 
aritméticas, aplicando 
correctamente a 

 MAB2.3.1. Realiza 
operacións 
combinadas entre 
números enteiros, 
decimais e 
fraccionarios, con 
eficacia, mediante o 
cálculo mental, 
algoritmos de lapis e 

1-2-3-4 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de cálculo 
mental. 

papel, calculadora ou 
medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación 
máis axeitada e 
respectando a 
xerarquía das 
operacións. 

 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratexias 
para o cálculo mental, 
para o cálculo 
aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

 B2.4. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita ou 
con calculadora), 
usando estratexias 
que permitan 
simplificar as 
operacións con 
números enteiros, 
fraccións, decimais e 
porcentaxes, e 
estimando a 
coherencia e a 
precisión dos 
resultados obtidos. 

 MAB2.4.1. 
Desenvolve 
estratexias de cálculo 
mental para realizar 
cálculos exactos ou 
aproximados, 
valorando a precisión 
esixida na operación 
ou no problema. 

Todos 

 MAB2.4.2. Realiza 
cálculos con números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, decidindo a 
forma máis axeitada 
(mental, escrita ou 
con calculadora), 
coherente e precisa. 

Todos 

 B2.10. Cálculos con 
porcentaxes (mental, 
manual e con 
calculadora). Aumentos 
e diminucións 
porcentuais. 

 B2.11. Razón, 
proporción e taxa.Taxa 
unitaria. Factores de 
conversión. Magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionais. 
Constante de 
proporcionalidade. 

 B2.12. Resolución de 
problemas nos que 
interveña a 
proporcionalidade 

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

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

8 

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

8 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 38 

Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

directa ou inversa, ou 
variacións porcentuais. 
Reparticións directa e 
inversamente 
proporcionais 

proporcionais. 

 B2.13. Tradución de 
expresións da linguaxe 
cotiá que representen 
situacións reais, á 
alxébrica, e viceversa. 

 B2.14. Significados e 
propiedades dos 
números en contextos 
diferentes ao do cálculo 
(números triangulares, 
cadrados, pentagonais, 
etc.). 

 B2.15. Linguaxe 
alxébrica para 
xeneralizar propiedades 
e simbolizar relacións. 
Obtención de fórmulas e 
termos xerais baseada 
na observación de 
pautas e regularidades. 
Valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 

 B2.16. Operacións con 
expresións alxébricas 
sinxelas. 
Transformación e 
equivalencias. 
Identidades. Operacións 
con polinomios en casos 
sinxelos. 

 B2.6. Analizar 
procesos numéricos 
cambiantes, 
identificando os 
patróns e leis xerais 
que os rexen, 
utilizando a linguaxe 
alxébrica para 
expresalos, 
comunicalos e 
realizar predicións 
sobre o seu 
comportamento ao 
modificar as 
variables, e operar 
con expresións 
alxébricas. 

 MAB2.6.1. Describe 
situacións ou 
enunciados que 
dependen de 
cantidades variables 
ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou 
regularidades, 
mediante expresións 
alxébricas, e opera 
con elas. 

5 

 MAB2.6.2. Identifica 
propiedades e leis 
xerais a partir do 
estudo de procesos 
numéricos 
recorrentes ou 
cambiantes, 
exprésaas mediante 
a linguaxe alxébrica e 
utilízaas para facer 
predicións. 

5 

 MAB2.6.3. Utiliza as 
identidades 
alxébricas notables e 
as propiedades das 
operacións para 
transformar 
expresións 
alxébricas. 

5-6-7 

 B2.17. Ecuacións de 
primeiro grao cunha 
incógnita e de segundo 
grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos 
métodos. Interpretación 
das solucións. 

 B2.7. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para simbolizar e 
resolver problemas 
mediante a 
formulación de 
ecuacións de primeiro 

 MAB2.7.1. 
Comproba, dada 
unha ecuación (ou un 
sistema), se un 
número ou uns 
números é ou son 
solución desta. 

6-7 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

Ecuacións sen solución. 
Resolución de 
problemas. 

 B2.18. Sistemas de dúas 
ecuacións lineais con 
dúas incógnitas. 
Métodos alxébricos de 
resolución e método 
gráfico. Resolución de 
problemas. 

e segundo grao, e 
sistemas de 
ecuacións, aplicando 
para a súa resolución 
métodos alxébricos 
ou gráficos, e 
contrastando os 
resultados obtidos. 

 MAB2.7.2. Formula 
alxebricamente unha 
situación da vida real 
mediante ecuacións 
de primeiro e 
segundo grao, e 
sistemas de 
ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta 
o resultado obtido. 

5-6-7 

Bloque 3. Xeometría  

 B3.1. Triángulos 
rectángulos. Teorema de 
Pitágoras. Xustificación 
xeométrica e 
aplicacións. 

 B3.1. Recoñecer o 
significado aritmético 
do teorema de 
Pitágoras (cadrados 
de números e ternas 
pitagóricas) e o 
significado 
xeométrico (áreas de 
cadrados construídos 
sobre os lados), e 
empregalo para 
resolver problemas 
xeométricos. 

 MAB3.1.1. 
Comprende os 
significados 
aritmético e 
xeométrico do 
teorema de Pitágoras 
e utilízaos para a 
procura de ternas 
pitagóricas ou a 
comprobación do 
teorema, construíndo 
outros polígonos 
sobre os lados do 
triángulo rectángulo. 

10 

 MAB3.1.2. Aplica o 
teorema de Pitágoras 
para calcular 
lonxitudes 
descoñecidas na 
resolución de 
triángulos e áreas de 
polígonos regulares, 
en contextos 
xeométricos ou en 
contextos reais 

10 

 B3.2. Semellanza: 
figuras semellantes. 
Criterios de semellanza. 
Razón de semellanza e 
escala. Razón entre 
lonxitudes, áreas e 

 B3.2. Analizar e 
identificar figuras 
semellantes, 
calculando a escala 
ou razón de 
semellanza e a razón 

 MAB3.2.1. Recoñece 
figuras semellantes e 
calcula a razón de 
semellanza e a razón 
de superficies e 
volumes de figuras 

9- 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

volumes de corpos 
semellantes. 

entre lonxitudes, 
áreas e volumes de 
corpos semellantes. 

semellantes. 

 MAB3.2.2. Utiliza a 
escala para resolver 
problemas da vida 
cotiá sobre planos, 
mapas e outros 
contextos de 
semellanza. 

9 

 B3.3. Poliedros e corpos 
de revolución: elementos 
característicos; 
clasificación. Áreas e 
volumes. 

 B3.3. Analizar corpos 
xeométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, 
conos e esferas) e 
identificar os seus 
elementos 
característicos 
(vértices, arestas, 
caras, 
desenvolvementos 
planos, seccións ao 
cortar con planos, 
corpos obtidos 
mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

 MAB3.3.1. Analiza e 
identifica as 
características de 
corpos xeométricos 
utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. 

11 

 MAB3.3.2. Constrúe 
seccións sinxelas dos 
corpos xeométricos, a 
partir de cortes con 
planos, mentalmente 
e utilizando os 
medios tecnolóxicos 
axeitados. 

11 

 MAB3.3.3. Identifica 
os corpos 
xeométricos a partir 
dos seus 
desenvolvementos 
planos e 
reciprocamente. 

11 

 B3.4. Propiedades, 
regularidades e 
relacións dos poliedros. 
Cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do 
mundo físico. 

 B3.5. Uso de 
ferramentas informáticas 
para estudar formas, 
configuracións e 
relacións xeométricas. 

 B3.4. Resolver 
problemas que leven 
consigo o cálculo de 
lonxitudes, superficies 
e volumes do mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. 

 MAB3.4.1. Resolve 
problemas da 
realidade mediante o 
cálculo de áreas e 
volumes de corpos 
xeométricos, 
utilizando as 
linguaxes xeométrica 
e alxébrica axeitadas. 

11 

Bloque 4. Funcións  
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 B4.1. Concepto de 
función: variable 
dependente e 
independente; formas de 
presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e 
fórmula); crecemento e 
decrecemento; 
continuidade e 
descontinuidade; cortes 
cos eixes; máximos e 
mínimos relativos. 
Análise e comparación 
de gráficas. 

 B4.1. Manexar as 
formas de presentar 
unha función 
(linguaxe habitual, 
táboa numérica, 
gráfica e ecuación), 
pasando dunhas 
formas a outras e 
elixindo a mellor delas 
en función do 
contexto. 

 MAB4.1.1. Pasa 
dunhas formas de 
representación dunha 
función a outras, e 
elixe a máis 
adecuada en función 
do contexto. 

13 

 B4.1. Concepto de 
función: variable 
dependente e 
independente; formas de 
presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e 
fórmula); crecemento e 
decrecemento; 
continuidade e 
descontinuidade; cortes 
cos eixes; máximos e 
mínimos relativos. 
Análise e comparación 
de gráficas. 

 B4.2. Comprender o 
concepto de función, 
e recoñecer, 
interpretar e analizar 
as gráficas funcionais. 

 MAB4.2.1. Recoñece 
se unha gráfica 
representa ou non 
unha función. 

13 

 MAB4.2.2. Interpreta 
unha gráfica e 
analízaa, 
recoñecendo as súas 
propiedades máis 
características. 

13 

 B4.2. Funcións lineais. 
Cálculo, interpretación e 
identificación da 
pendente da recta. 
Representacións da 
recta a partir da ecuación 
e obtención da ecuación 
a partir dunha recta. 

 B4.4. Utilización de 
calculadoras gráficas e 
software específico para 
a construción e 
interpretación de 
gráficas. 

 B4.3. Recoñecer, 
representar e analizar 
as funcións lineais, e 
utilizalas para 
resolver problemas. 

 MAB4.3.1. Recoñece 
e representa unha 
función lineal a partir 
da ecuación ou dunha 
táboa de valores, e 
obtén a pendente da 
recta 
correspondente. 

13 

 MAB4.3.2. Obtén a 
ecuación dunha recta 
a partir da gráfica ou 
táboa de valores. 

13 

 MAB4.3.3. Escribe a 
ecuación 
correspondente á 

13 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

relación lineal 
existente entre dúas 
magnitudes, e 
represéntaa. 

 MAB4.3.4. Estuda 
situacións reais 
sinxelas e, 
apoiándose en 
recursos 
tecnolóxicos, 
identifica o modelo 
matemático funcional 
(lineal ou afín) máis 
axeitado para 
explicalas, e realiza 
predicións e 
simulacións sobre o 
seu comportamento. 

13 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

 B5.1. Frecuencias 
absolutas, relativas e 
acumuladas. 

 B5.2. Organización en 
táboas de datos 
recollidos nunha 
experiencia. 

 B5.3. Diagramas de 
barras e de sectores. 
Polígonos de 
frecuencias; diagramas 
de caixa e bigotes 

 B5.4. Medidas de 
tendencia central. 

 B5.5. Medidas de 
dispersión. 

 B5.1. Formular 
preguntas axeitadas 
para coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e recoller, 
organizar e presentar 
datos relevantes para 
respondelas, 
utilizando os métodos 
estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas 
axeitadas, 
organizando os datos 
en táboas e 
construíndo gráficas, 
calculando os 
parámetros 
relevantes, e obtendo 
conclusións razoables 
a partir dos resultados 
obtidos. 

 MAB5.1.1. Organiza 
datos, obtidos dunha 
poboación de 
variables cualitativas 
ou cuantitativas en 
táboas, calcula e 
interpreta as súas 
frecuencias 
absolutas, relativas, e 
acumuladas, e 
represéntaos 
graficamente. 

14 

 MAB5.1.2. Calcula a 
media aritmética, a 
mediana (intervalo 
mediano), a moda 
(intervalo modal), o 
rango e os cuartís, 
elixe o máis axeitado, 
e emprégaos para 
interpretar un 
conxunto de datos e 
para resolver 
problemas. 

14 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

 MAB5.1.3. Interpreta 
gráficos estatísticos 
sinxelos recollidos en 
medios de 
comunicación e 
outros ámbitos da 
vida cotiá. 

14 

 B5.2. Organización en 
táboas de datos 
recollidos nunha 
experiencia. 

 B5.3. Diagramas de 
barras e de sectores. 
Polígonos de 
frecuencias, diagramas 
de caixa e bigotes 

 B5.4. Medidas de 
tendencia central. 

 B5.5. Medidas de 
dispersión: rango e 
cuartís, percorrido 
intercuarílico, varianza e 
desviación típica. 

 B5.6. Utilización de 
calculadoras e 
ferramentas 
tecnolóxicas para o 
tratamento de datos, 
creación e interpretación 
de gráficos e elaboración 
de informes. 

 B5.2. Utilizar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar 
gráficas estatísticas, 
calcular parámetros 
relevantes e 
comunicar os 
resultados obtidos 
que respondan ás 
preguntas formuladas 
previamente sobre a 
situación estudada. 

 MAB5.2.1. Emprega 
a calculadora e 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar 
gráficos estatísticos e 
calcular as medidas 
de tendencia central, 
o rango e os cuartís. 

14 

 MAB5.2.2. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
comunicar 
información resumida 
e relevante sobre 
unha variable 
estatística analizada. 

14 

 B5.7. Fenómenos 
deterministas e 
aleatorios. 

 B5.8. Formulación de 
conxecturas sobre o 
comportamento de 
fenómenos aleatorios 
sinxelos e deseño de 
experiencias para a súa 
comprobación. 

 B5.9. Frecuencia relativa 
dun suceso e a súa 

 B5.3. Diferenciar os 
fenómenos 
deterministas dos 
aleatorios, valorando 
a posibilidade que 
ofrecen as 
matemáticas para 
analizar e facer 
predicións razoables 
acerca do 
comportamento dos 
aleatorios a partir das 
regularidades obtidas 

 MAB5.3.1. Identifica 
os experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

14 

 MAB5.3.2. Calcula a 
frecuencia relativa 
dun suceso mediante 
a experimentación. 

14 

 MAB5.3.3. Realiza 
predicións sobre un 

14 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

aproximación á 
probabilidade mediante 
a simulación ou 
experimentación. 

ao repetir un número 
significativo de veces 
a experiencia 
aleatoria, ou o cálculo 
da súa probabilidade. 

fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo 
exacto da súa 
probabilidade ou a 
aproximación desta 
mediante a 
experimentación. 

 B5.10. Sucesos 
elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

 B5.11. Espazo mostral 
en experimentos 
sinxelos. Táboas e 
diagramas de árbore 
sinxelos. 

 B5.12. Cálculo de 
probabilidades mediante 
a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos. 

 B5.4. Inducir a noción 
de probabilidade a 
partir do concepto de 
frecuencia relativa e 
como medida de 
incerteza asociada 
aos fenómenos 
aleatorios, sexa ou 
non posible a 
experimentación. 

 MAB5.4.1. Describe 
experimentos 
aleatorios sinxelos e 
enumera todos os 
resultados posibles, 
apoiándose en 
táboas, recontos ou 
diagramas en árbore 
sinxelos. 

14 

 MAB5.4.2. Distingue 
entre sucesos 
elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

14 

 MAB5.4.3. Calcula a 
probabilidade de 
sucesos asociados a 
experimentos 
sinxelos mediante a 
regra de Laplace, e 
exprésaa en forma de 
fracción e como 
porcentaxe. 

14 

 
OBXECTIVOS                                                                                                           

-  Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a 
precisión na comunicación. 

-  Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega 
do contorno (medios de comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel 
que desempeñan. 

-  Incorporar os números enteiros e iniciar a incorporación dos racionais ao campo 
numérico coñecido e afondar no coñecemento das operacións con números 
fraccionarios. 

-  Completar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando 
os recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

-  Utilizar con soltura o sistema de numeración decimal e o sistema sesaxesimal. 
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-  Iniciar a utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas. 
-  Formular conxecturas na realización de pequenas investigacións, e comprobalas. 
-  Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a 

resolución de problemas. 
-  Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á 

resolución dun problema, xa sexa do ámbito das Matemáticas ou da vida cotiá. 
-  Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando 

técnicas de recollida, xestión e representación de datos, procedementos de medida e 
cálculo e empregando en cada caso os diferentes tipos de números, segundo esixa a 
situación. 

-  Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada dende distintos 
puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

-  Identificar as formas e figuras planas e espaciais, analizando as súas propiedades e 
relacións xeométricas. 

-  Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de 
investigación en xeometría. 

-  Iniciar o estudo da semellanza incorporando os procedementos da proporcionalidade e 
utilizándoos para a resolución de problemas xeométricos. 

-  Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadora de operacións básicas, programas 
informáticos) con sentido crítico, de forma que supoñan unha axuda na aprendizaxe e 
nas aplicacións instrumentais das Matemáticas. 

-  Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, 
como a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de 
vista, a perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, a 
sistematización, etc. 

-  Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar 
situacións nas que as necesiten. 

 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN                                                                              
 
 
Primeira avaliación: 
 
Números enteiros. 
Fraccións. 
Potencias e raíz cadrada. 
Números decimais. 
 
Segunda avaliación: 
 
Ecuacións de primeiro e segundo grao. 
Sistemas de ecuacións. 
Proporcionalidade numérica. 
 
 
Terceira avaliación: 
 
Proporcionalidade xeométrica. 
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Xeometría. 
Estatística e probabilidade. 
 
 
 
 
GRAO MÍNIMO  DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

 

o Realización de operacións combinadas con números enteiros. 

o Recoñecemento dun número como múltiplo ou divisor doutro e aplicación 
dos criterios de divisibilidade. 

o Recoñecemento dos números primos menores que 100. 

o Cálculo  do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de varios 
números . 

o Resolución de problemas de divisibilidade. 
o Representación e ordenación de números enteiros. Interpretación da recta 

numérica enteira. 

o Resolución de problemas aritméticos con números enteiros. 

o Simplificación de fraccións con números pequenos. 

o Redución de fraccións  a común denominador. 

o Operacións con fraccións. 

o Problemas con fraccións. 

o Cálculo de potencias e raíces cadradas de números enteiros. 

o Aproximación dun número as décimas e as centésimas. 

o Operacións: suma, resta, multiplicación , división e raíz cadrada de números 
decimais.  

o Paso, a forma fraccionaria, de calquera decimal exacto e viceversa. 

o Notación científica. 

o Operacións con monomios e  polinomios. Identidades notable. 

o Concepto de ecuacións equivalentes. 

o Recoñecemento dunha ecuación lineal. 

o Identificación da solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas 
rectas no plano. 

o Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao. 

o Problemas de sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas.  

o Recoñecemento de si existe relación de proporcionalidade entre dúas 
magnitudes. 

o Recoñecemento de si a proporcionalidade é directa ou inversa. 

o Cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 

o Resolución de problemas de proporcionalidade. 

o Cálculo de porcentaxes directos. 

o Encadeamento de aumentos e diminucións porcentuais 

o Resolución de situacións de aumento ou diminución porcentual (problemas 
directos). 

o Repartos proporcionais. 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 47 

o Recoñecemento de figuras semellantes. 

o Interpretación de planos, mapas e maquetas a partir da súa escala e cálculo 
da distancias na realidade, no plano e a escala dunha representación. 

o Teorema de Tales, semellanza de triángulos e escalas. 

o Soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto ou 
hipotenusa)  nun triángulo rectángulo do que se coñecen os outros dous. 

o Cálculo de distancias a partir da semellanza de dous triángulos. 

o Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos; clasificación. 
Áreas e volumes. 

o Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo físico. 

o Interpretación dunha táboa ou unha gráfica estatística. 

o Coñecemento do significado de frecuencia e calculala. 

o Construción dun diagrama de barras ou un histograma a partir dunha táboa 
de frecuencias. 

o Cálculo da media, a mediana e a  moda . 

o Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias. 

o Probabilidade dun suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 

 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 B1.1. Planificación 
do proceso de 
resolución de 
problemas. 

 B1.1. Expresar 
verbalmente, de 
xeito razoado, o 
proceso seguido na 
resolución dun 

 MACB1.1.1. 
Expresa 
verbalmente, de 
xeito razoado, o 
proceso seguido na 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

problema. resolución dun 
problema, coa 
precisión e o rigor 
adecuados. 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos 
postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, resolver 
subproblemas, 
reconto exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sinxelos, buscar 
regularidades e 
leis, etc. 

 B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 
das operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc. 

 B1.2. Utilizar 
procesos de 
razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, 
realizando os 
cálculos necesarios 
e comprobando as 
solucións obtidas. 

 MACB1.2.1. 
Analiza e 
comprende o 
enunciado dos 
problemas (datos, 
relacións entre os 
datos, e contexto 
do problema). 

Todos 

 MACB1.2.2. Valora 
a información dun 
enunciado e 
relaciónaa co 
número de 
solucións do 
problema. 

Todos 

 MACB1.2.3. 
Realiza 
estimacións e 
elabora 
conxecturas sobre 
os resultados dos 
problemas que 
cumpra resolver, 
valorando a súa 
utilidade e eficacia. 

Todos 

 MACB1.2.4. Utiliza 
estratexias 
heurísticas e 
procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas, 
reflexionando 
sobre o proceso de 
resolución de 
problemas. 

 Todos 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos 

 B1.3. Describir e 
analizar situacións 

 MACB1.3.1. 
Identifica patróns, 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, 
resolución de 
subproblemas, 
reconto exhaustivo, 
comezo por casos 
particulares 
sinxelos, procura 
de regularidades e 
leis, etc. 

 B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

de cambio, para 
atopar patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
valorando a súa 
utilidade para facer 
predicións. 

regularidades e leis 
matemáticas en 
situacións de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos. 

 MACB1.3.2. Utiliza 
as leis matemáticas 
atopadas para 
realizar 
simulacións e 
predicións sobre os 
resultados 
esperables, e 
valora a súa 
eficacia e a súa 
idoneidade. 

Todos 

 B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 
das operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 

 B1.4. Afondar en 
problemas resoltos 
formulando 
pequenas 
variacións nos 
datos, outras 
preguntas, outros 
contextos, etc.  

 MACB1.4.1. 
Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, 
revisando o 
proceso de 
resolución, e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución ou 
procurando outras 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

doutras formas de 
resolución, etc.  

formas de 
resolución. 

 MACB1.4.2. 
Formúlase novos 
problemas, a partir 
de un resolto, 
variando os datos, 
propondo novas 
preguntas, 
resolvendo outros 
problemas 
parecidos, 
formulando casos 
particulares ou 
máis xerais de 
interese, e 
establecendo 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

Todos 

 B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

 B1.5. Elaborar e 
presentar informes 
sobre o proceso, 
resultados e 
conclusións obtidas 
nos procesos de 
investigación. 

 MACB1.5.1. Expón 
e defende o 
proceso seguido 
ademais das 
conclusións 
obtidas, utilizando 
as linguaxes 
alxébrica, gráfica, 
xeométrica e 
estatístico-
probabilística. 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 

 B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da 
realidade cotiá 
(numéricos, 

 MACB1.6.1. 
Identifica situacións 
problemáticas da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a 
partir da 
identificación de 
problemas en 
situacións 
problemáticas da 
realidade. 

de interese. 

 MACB1.6.2. 
Establece 
conexións entre un 
problema do 
mundo real e o 
mundo 
matemático, 
identificando o 
problema ou os 
problemas 
matemáticos que 
subxacen nel, e os 
coñecementos 
matemáticos 
necesarios. 

Todos 

 MACB1.6.3. Usa, 
elabora ou 
constrúe modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro 
do campo das 
matemáticas. 

Todos 

 MACB1.6.4. 
Interpreta a 
solución 
matemática do 
problema no 
contexto da 
realidade. 

Todos 

 MACB1.6.5. 
Realiza 
simulacións e 
predicións, en 
contexto real, para 
valorar a 
adecuación e as 
limitacións dos 
modelos, e propón 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

melloras que 
aumenten a súa 
eficacia. 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

 B1.7. Valorar a 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia 
e as limitacións dos 
modelos utilizados 
ou construídos. 

 MACB1.7.1. 
Reflexiona sobre o 
proceso e obtén 
conclusións sobre 
el e os seus 
resultados, 
valorando outras 
opinións. 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

 B1.8. Desenvolver 
e cultivar as 
actitudes persoais 
inherentes ao 
quefacer 
matemático. 

 MACB1.8.1. 
Desenvolve 
actitudes 
adecuadas para o 
traballo en 
matemáticas 
(esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da 
crítica razoada). 

Todos 

 MACB1.8.2. 
Formúlase a 
resolución de retos 
e problemas coa 
precisión, o esmero 
e o interese 
adecuados ao nivel 
educativo e á 
dificultade da 
situación. 

Todos 

 MACB1.8.3. 
Distingue entre 
problemas e 
exercicios, e 
adopta a actitude 
axeitada para cada 
caso. 

Todos 

 MACB1.8.4. Todos 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 53 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación, xunto 
con hábitos de 
formular e 
formularse 
preguntas, e 
procurar respostas 
adecuadas, tanto 
no estudo dos 
conceptos como na 
resolución de 
problemas. 

 MACB1.8.5. 
Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

 

 B1.6. Confianza 
nas propias 
capacidades para 
desenvolver 
actitudes 
adecuadas e 
afrontar as 
dificultades propias 
do traballo 
científico.  

 B1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
a resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

 MACB1.9.1. Toma 
decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación e de 
matematización ou 
de modelización, 
valorando as 
consecuencias 
destas e a súa 
conveniencia pola 
súa sinxeleza e 
utilidade. 

Todos 

 B1.6. Confianza 
nas propias 
capacidades para 
desenvolver 
actitudes 
adecuadas e 
afrontar as 
dificultades propias 
do traballo 
científico.  

 B1.10. Reflexionar 
sobre as decisións 
tomadas e 
aprender diso para 
situacións similares 
futuras. 

 MACB1.10.1. 
Reflexiona sobre 
os problemas 
resoltos e os 
procesos 
desenvolvidos, 
valorando a 
potencia e a 
sinxeleza das ideas 
clave, e aprende 
para situacións 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

futuras similares. 

 B1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos levados 
a cabo e as 
conclusións e os 

 B1.11. Empregar 
as ferramentas 
tecnolóxicas 
adecuadas, de 
xeito autónomo, 
realizando cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, 
facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 
matemáticas 
mediante 
simulacións ou 
analizando con 
sentido crítico 
situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

 

 MACB1.11.1. 
Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas e 
utilízaas para a 
realización de 
cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos cando 
a dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente. 

 

Todos 

 MACB1.11.2. 
Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
facer 
representacións 
gráficas de 
funcións con 
expresións 
alxébricas 
complexas e 
extraer información 
cualitativa e 
cuantitativa sobre 
elas. 

8-9 

 MACB1.11.3. 
Deseña 
representacións 
gráficas para 
explicar o proceso 
seguido na 
solución de 
problemas, 
mediante a 
utilización de 
medios 
tecnolóxicos. 

8-9 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

resultados 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos 
apropiados, da 
información e as 
ideas 
matemáticas. 

 MACB1.11.4. 
Recrea ámbitos e 
obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar, analizar e 
comprender 
propiedades 
xeométricas. 

10-11-12 

 MACB1.11.5. 
Utiliza medios 
tecnolóxicos para o 
tratamento de 
datos e gráficas 
estatísticas, extraer 
informacións e 
elaborar 
conclusións. 

13-14-15 

 B1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 

 B1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 
maneira habitual no 
proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en 
internet ou noutras 
fontes, elaborando 
documentos 
propios, facendo 
exposicións e 
argumentacións 
destes, e 
compartíndoos en 
ámbitos apropiados 
para facilitar a 
interacción. 

 MACB1.12.1. 
Elabora 
documentos 
dixitais propios (de 
texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, 
etc.), como 
resultado do 
proceso de 
procura, análise e 
selección de 
información 
relevante, coa 
ferramenta 
tecnolóxica 
axeitada, e 
compárteos para a 
súa discusión ou 
difusión. 

8-9-13-14-
15 

 MACB1.12.2. 
Utiliza os recursos 
creados para 
apoiar a exposición 

Todos 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 56 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos levados 
a cabo e as 
conclusións e os 
resultados 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos 
apropiados, da 
información e as 
ideas 
matemáticas. 

oral dos contidos 
traballados na aula. 

 MACB1.12.3. Usa 
axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e 
mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe, 
recollendo a 
información das 
actividades, 
analizando puntos 
fortes e débiles de 
seu proceso 
educativo e 
establecendo 
pautas de mellora. 

Todos 

 MACB1.12.4. 
Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros 
e tarefas. 

Todos 

Bloque 2. Números e álxebra  

 B2.1. Números 
racionais. 
Transformación de 
fraccións en 
decimais e 
viceversa. 
Números decimais 
exactos e 
periódicos. 
Fracción xeratriz. 

 B2.2. Operacións 
con fraccións e 
decimais. Cálculo 
aproximado e 

 B2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais, 
as raíces e outros 
números radicais 
para operar con 
eles, utilizando a 
forma de cálculo e 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas da vida 
cotiá, e presentar 
os resultados coa 
precisión requirida. 

 MACB2.1.1. 
Recoñece distintos 
tipos de números 
(naturais, enteiros 
e racionais), indica 
o criterio utilizado 
para a súa 
distinción e 
utilízaos para 
representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información 
cuantitativa. 

1-2-3 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

redondeo. Cifras 
significativas. Erro 
absoluto e relativo.  

 B2.3. Potencias de 
números racionais 
con expoñente 
enteiro. Significado 
e uso. 

 B2.4. Potencias de 
base 10. Aplicación 
para a expresión de 
números moi 
pequenos. 
Operacións con 
números 
expresados en 
notación científica. 

 B2.5. Raíces 
cadradas. Raíces 
non exactas. 
Expresión decimal. 
Expresións 
radicais: 
transformación e 
operacións. 

 B2.6. Xerarquía de 
operacións. 

 MACB2.1.2. 
Distingue, ao achar 
o decimal 
equivalente a unha 
fracción, entre 
decimais finitos e 
decimais infinitos 
periódicos, e indica 
neste caso o grupo 
de decimais que se 
repiten ou forman 
período. 

1 

 MACB2.1.3. Acha a 
fracción xeratriz 
correspondente a 
un decimal exacto 
ou periódico. 

1 

 MACB2.1.4. 
Expresa números 
moi grandes e moi 
pequenos en 
notación científica, 
opera con eles, con 
e sen calculadora, 
e utilízaos en 
problemas 
contextualizados. 

2 

 MACB2.1.5. 
Distingue e 
emprega técnicas 
adecuadas para 
realizar 
aproximacións por 
defecto e por 
exceso dun número 
en problemas 
contextualizados, e 
xustifica os seus 
procedementos. 

1-2-3-4 

 MACB2.1.6. Aplica 
axeitadamente 
técnicas de 
truncamento e 

1-2-3-4 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

redondeo en 
problemas 
contextualizados, 
recoñecendo os 
erros de 
aproximación en 
cada caso para 
determinar o 
procedemento 
máis adecuado. 

 MACB2.1.7. 
Expresa o 
resultado dun 
problema utilizando 
a unidade de 
medida adecuada, 
en forma de 
número decimal, 
redondeándoo se é 
necesario coa 
marxe de erro ou a 
precisión que se 
requiran, de acordo 
coa natureza dos 
datos. 

2 

 MACB2.1.8. 
Calcula o valor de 
expresións 
numéricas de 
números enteiros, 
decimais e 
fraccionarios 
mediante as 
operacións 
elementais e as 
potencias de 
expoñente enteiro, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

1-2 

 MACB2.1.9. 
Emprega números 
racionais para 

1-2 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

resolver problemas 
da vida cotiá e 
analiza a 
coherencia da 
solución. 

 MACB2.1.10. 
Factoriza 
expresións 
numéricas sinxelas 
que conteñan 
raíces, e opera con 
elas simplificando 
os resultados. 

1-2 

 B2.7. Investigación 
de regularidades, 
relacións e 
propiedades que 
aparecen en 
conxuntos de 
números. 
Expresión usando 
linguaxe alxébrica.  

 B2.8. Sucesións 
numéricas. 
Sucesións 
recorrentes 
Progresións 
aritméticas e 
xeométricas. 

 B2.2. Obter e 
manipular 
expresións 
simbólicas que 
describan 
sucesións 
numéricas, 
observando 
regularidades en 
casos sinxelos que 
inclúan patróns 
recursivos. 

 MACB2.2.1. 
Calcula termos 
dunha sucesión 
numérica 
recorrente usando 
a lei de formación a 
partir de termos 
anteriores. 

4 

 MACB2.2.2. Obtén 
unha lei de 
formación ou 
fórmula para o 
termo xeral dunha 
sucesión sinxela de 
números enteiros 
ou fraccionarios. 

4 

 MACB2.2.3. 
Identifica 
progresións 
aritméticas e 
xeométricas, 
expresa o seu 
termo xeral, calcula 
a suma dos "n" 
primeiros termos e 
emprégaas para 
resolver 
problemas. 

4 

 MACB2.2.4. Valora 4 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

e identifica a 
presenza 
recorrente das 
sucesións na 
natureza e resolve 
problemas 
asociados a estas. 

 B2.9. 
Transformación de 
expresións 
alxébricas. 
Igualdades 
notables. 
Operacións 
elementais con 
polinomios. 
Factorización de 
polinomios. 

 B2.3. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para expresar unha 
propiedade ou 
relación dada 
mediante un 
enunciado, 
extraendo a 
información 
salientable e 
transformándoa. 

 MACB2.3.1. 
Realiza operacións 
con polinomios e 
utilízaos en 
exemplos da vida 
cotiá.  

5 

 MACB2.3.2. 
Coñece e utiliza as 
identidades 
notables 
correspondentes 
ao cadrado dun 
binomio e unha 
suma por 
diferenza, e 
aplícaas nun 
contexto axeitado. 

5 

 MACB2.3.3. 
Factoriza 
polinomios de grao 
4 con raíces 
enteiras mediante o 
uso combinado da 
regra de Ruffini, 
identidades 
notables e 
extracción do factor 
común. 

5 

 B2.9. 
Transformación de 
expresións 
alxébricas. 
Igualdades 
notables. 
Operacións 
elementais con 

 B2.4. Resolver 
problemas da vida 
cotiá nos que se 
precise a 
formulación e a 
resolución de 
ecuacións de 
primeiro e segundo 

 MACB2.4.1. 
Formula 
alxebricamente 
unha situación da 
vida cotiá mediante 
ecuacións e 
sistemas de 
ecuacións, 

5-6ampliado 
-7   
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

polinomios. 
Factorización de 
polinomios. 

 B2.10. Ecuacións 
de segundo grao 
cunha incógnita. 
Resolución por 
distintos métodos. 

 B2.11. Resolución 
de ecuacións 
sinxelas de grao 
superior a dous, 
bicadradas e con 
radicais. 

 B2.12. Resolución 
de sistemas de 
dúas ecuacións 
lineais con dúas 
incógnitas 

 B2.13. Resolución 
de problemas 
mediante a 
utilización de 
ecuacións e 
sistemas de 
ecuacións. 

grao, ecuacións 
sinxelas de grao 
maior que dous e 
sistemas de dúas 
ecuacións lineais 
con dúas 
incógnitas, 
aplicando técnicas 
de manipulación 
alxébricas, gráficas 
ou recursos 
tecnolóxicos, 
valorando e 
contrastando os 
resultados obtidos. 

resólveas e 
interpreta 
criticamente o 
resultado obtido. 

Bloque 3. Xeometría  

 B3.1. Xeometría do 
espazo: poliedros e 
corpos de 
revolución. 

 B3.2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

 B3.1. Recoñecer e 
describir os 
elementos e as 
propiedades 
características das 
figuras planas, os 
corpos xeométricos 
elementais e as 
súas 
configuracións 
xeométricas. 

 MACB3.1.1. 
Coñece as 
propiedades dos 
puntos da mediatriz 
dun segmento e da 
bisectriz dun 
ángulo, e utilízaas 
para resolver 
problemas 
xeométricos 
sinxelos. 

10 

 MACB3.1.2. 
Manexa as 
relacións entre 
ángulos definidos 
por rectas que se 

10 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

cortan ou por 
paralelas cortadas 
por unha secante, e 
resolve problemas 
xeométricos 
sinxelos. 

 MACB3.1.3. 
Identifica e 
describe os 
elementos e as 
propiedades das 
figuras planas, os 
poliedros e os 
corpos de 
revolución 
principais. 

11 

 B3.3. Xeometría do 
plano.  

 B3.4. Teorema de 
Tales. División dun 
segmento en 
partes 
proporcionais. 
Aplicación á 
resolución de 
problemas.  

 B3.5. Xeometría do 
espazo: áreas e 
volumes. 

 

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

 MACB3.2.1. 
Calcula o perímetro 
e a área de 
polígonos e de 
figuras circulares 
en problemas 
contextualizados, 
aplicando fórmulas 
e técnicas 
adecuadas. 

10 

 MACB3.2.2. Divide 
un segmento en 
partes 
proporcionais a 
outros dados, e 
establece relacións 
de 
proporcionalidade 
entre os elementos 
homólogos de dous 
polígonos 
semellantes. 

10 

 MACB3.2.3. 
Recoñece 
triángulos 
semellantes e, en 
situacións de 

10-11 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

semellanza, utiliza 
o teorema de Tales 
para o cálculo 
indirecto de 
lonxitudes en 
contextos diversos. 

 MACB3.2.4. 
Calcula áreas e 
volumes de 
poliedros, cilindros, 
conos e esferas, e 
aplícaos para 
resolver problemas 
contextualizados. 

10-11 

 B3.4. Teorema de 
Tales. División dun 
segmento en 
partes 
proporcionais. 
Aplicación á 
resolución de 
problemas. 

 B3.3. Calcular 
(ampliación ou 
redución) as 
dimensións reais 
de figuras dadas en 
mapas ou planos, 
coñecendo a 
escala. 

 MACB3.3.1. 
Calcula dimensións 
reais de medidas 
de lonxitudes e de 
superficies en 
situacións de 
semellanza: 
planos, mapas, 
fotos aéreas, etc. 

12 

 B3.6. Translacións, 
xiros e simetrías no 
plano. 

 B3.2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

 

 B3.4. Recoñecer as 
transformacións 
que levan dunha 
figura a outra 
mediante 
movemento no 
plano, aplicar eses 
movementos e 
analizar deseños 
cotiáns, obras de 
arte e 
configuracións 
presentes na 
natureza 

 MACB3.4.1. 
Identifica os 
elementos máis 
característicos dos 
movementos no 
plano presentes na 
natureza, en 
deseños cotiáns ou 
en obras de arte. 

12 

 MACB3.4.2. Xera 
creacións propias 
mediante a 
composición de 
movementos, 
empregando 
ferramentas 
tecnolóxicas cando 
sexa necesario. 

10-12 

 B3.7. Xeometría do  B3.5. Identificar  MACB3.5.1. 11 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

espazo. Elementos 
de simetría nos 
poliedros e corpos 
de revolución. 

 B3.2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

centros, eixes e 
planos de simetría 
de figuras planas, 
poliedros e corpos 
de revolución. 

Identifica os 
principais poliedros 
e corpos de 
revolución, 
utilizando a 
linguaxe con 
propiedade para 
referirse aos 
elementos 
principais.  

 MACB3.5.2. 
Identifica centros, 
eixes e planos de 
simetría en figuras 
planas, en 
poliedros, na 
natureza, na arte e 
nas construcións 
humanas. 

11 

 B3.2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

 B3.8. A esfera. 
Interseccións de 
planos e esferas. 

 B3.9. O globo 
terráqueo. 
Coordenadas 
xeográficas e fusos 
horarios. Latitude e 
lonxitude dun 
punto. 

 B3.6. Interpretar o 
sentido das 
coordenadas 
xeográficas e a súa 
aplicación na 
localización de 
puntos. 

 

 MACB3.6.1. Sitúa 
sobre o globo 
terráqueo o 
Ecuador, os polos, 
os meridianos e os 
paralelos, e é 
capaz de situar un 
punto sobre o globo 
terráqueo 
coñecendo a súa 
latitude e a súa 
lonxitude 

11 

Bloque 4. Funcións  

 B4.1. Análise e 
descrición 
cualitativa de 

 B4.1. Coñecer os 
elementos que 
interveñen no 

 MACB4.1.1. 
Interpreta o 
comportamento 

8 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

gráficas que 
representan 
fenómenos do 
ámbito cotián e 
doutras materias.  

 B4.2. Análise 
dunha situación a 
partir do estudo das 
características 
locais e globais da 
gráfica 
correspondente. 

 B4.3. Análise e 
comparación de 
situacións de 
dependencia 
funcional dadas 
mediante táboas e 
enunciados.  

B4.4. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e 
programas de 
computador para a 
construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

estudo das 
funcións e a súa 
representación 
gráfica. 

dunha función dada 
graficamente e 
asocia enunciados 
de problemas 
contextualizados a 
gráficas. 

 MAB B4.1.2. 
Identifica as 
características 
máis salientables 
dunha gráfica 
interpretándoas 
dentro do seu 
contexto.  

8 

 MACB41.3. 
Constrúe unha 
gráfica a partir dun 
enunciado 
contextualizado, 
describindo o 
fenómeno exposto. 

8-9 

 MACB4.1.4. Asocia 
razoadamente 
expresións 
analíticas a 
funcións dadas 
graficamente.  

8-9 

 MACB4.1.5. 
Formula 
conxecturas sobre 
o comportamento 
do fenómeno que 
representa unha 
gráfica e a súa 
expresión alxébrica 

8-9 

 B4.5. Utilización de 
modelos lineais 
para estudar 
situacións 
provenientes de 
diferentes ámbitos 
de coñecemento e 

 B4.2. Identificar 
relacións da vida 
cotiá e doutras 
materias que 
poden modelizarse 
mediante unha 
función lineal, 

 MACB4.2.1. 
Determina as 
formas de 
expresión da 
ecuación da recta a 
partir dunha dada 
(ecuación punto 

9 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

da vida cotiá, 
mediante a 
confección da 
táboa, a 
representación 
gráfica e a 
obtención da 
expresión 
alxébrica.  

 B4.6. Expresións 
da ecuación da 
recta. 

valorando a 
utilidade da 
descrición deste 
modelo e dos seus 
parámetros, para 
describir o 
fenómeno 
analizado. 

pendente, xeral, 
explícita e por dous 
puntos), identifica 
puntos de corte e 
pendente, e 
represéntaa 
graficamente.  

 MACB4.2.2. Obtén 
a expresión 
analítica da función 
lineal asociada a un 
enunciado e 
represéntaa. 

9 

 B4.7. Funcións 
cuadráticas. 
Representación 
gráfica. Utilización 
para representar 
situacións da vida 
cotiá. 

 B4.3. Recoñecer 
situacións de 
relación funcional 
que necesitan ser 
descritas mediante 
funcións 
cuadráticas, 
calculando os seus 
parámetros e as 
súas 
características. 

 MACB4.3.1. 
Calcula os 
elementos 
característicos 
dunha función 
polinómica de grao 
2 e represéntaa 
graficamente. 

9 

 MACB4.3.2. 
Identifica e 
describe situacións 
da vida cotiá que 
poidan ser 
modelizadas 
mediante funcións 
cuadráticas, 
estúdaas e 
represéntaas 
utilizando medios 
tecnolóxicos cando 
sexa necesario. 

9 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

 B5.1. Fases e 
tarefas dun estudo 
estatístico. 
Poboación e 
mostra. Variables 
estatísticas: 
cualitativas, 

 B5.1. Elaborar 
informacións 
estatísticas para 
describir un 
conxunto de datos 
mediante táboas e 
gráficas adecuadas 

 MACB5.1.1. 
Distingue 
poboación e a 
mostra, e xustifica 
as diferenzas en 
problemas 
contextualizados. 

13-14 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

discretas e 
continuas. 

 B5.2. Métodos de 
selección dunha 
mostra estatística. 
Representatividade 
dunha mostra. 

 B5.3. Frecuencias 
absolutas, relativas 
e acumuladas. 
Agrupación de 
datos en intervalos. 

 B5.4. Gráficas 
estatísticas. 

á situación 
analizada, 
xustificando se as 
conclusións son 
representativas 
para a poboación 
estudada. 

 MACB5.1.2. Valora 
a 
representatividade 
dunha mostra a 
través do 
procedemento de 
selección, en casos 
sinxelos. 

13-14 

 MACB5.1.3. 
Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa 
discreta e 
cuantitativa 
continua, e pon 
exemplos. 

13-14 

 MACB5.1.4. 
Elabora táboas de 
frecuencias, 
relaciona os tipos 
de frecuencias e 
obtén información 
da táboa 
elaborada. 

13-14 

 MACB5.1.5. 
Constrúe, coa 
axuda de 
ferramentas 
tecnolóxicas, en 
caso necesario, 
gráficos 
estatísticos 
adecuados a 
distintas situacións 
relacionadas con 
variables 
asociadas a 
problemas sociais, 
económicos e da 
vida cotiá. 

13-14 

 B5.5. Parámetros 
de posición: 
cálculo, 

 B5.2. Calcular e 
interpretar os 
parámetros de 

 MACB5.2.1. 
Calcula e interpreta 
as medidas de 

13-14 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

interpretación e 
propiedades. 

 B5.6. Parámetros 
de dispersión: 
cálculo, 
interpretación e 
propiedades. 

 B5.7. Diagrama de 
caixa e bigotes. 

 B5.8. Interpretación 
conxunta da media 
e a desviación 
típica. 

posición e de 
dispersión dunha 
variable estatística 
para resumir os 
datos e comparar 
distribucións 
estatísticas. 

posición (media, 
moda, mediana e 
cuartís) dunha 
variable estatística 
para proporcionar 
un resumo dos 
datos. 

 MACB5.2.2. 
Calcula e interpreta 
os parámetros de 
dispersión (rango, 
percorrido 
intercuartílico e 
desviación típica) 
dunha variable 
estatística, 
utilizando a 
calculadora e a 
folla de cálculo, 
para comparar a 
representatividade 
da media e 
describir os datos. 

13-14 

 B5.9. Identificación 
das fases e tarefas 
dun estudo 
estatístico. Análise 
e descrición de 
traballos 
relacionados coa 
estatística, con 
interpretación da 
información e 
detección de erros 
e manipulacións. 

 B5.10. Utilización 
de calculadora e 
outros medios 
tecnolóxicos 
axeitados para a 
análise, a 
elaboración e a 
presentación de 
informes e 

 B5.3. Analizar e 
interpretar a 
información 
estatística que 
aparece nos 
medios de 
comunicación, 
valorando a súa 
representatividade 
e a súa fiabilidade. 

 MACB5.3.1. Utiliza 
un vocabulario 
axeitado para 
describir, analizar e 
interpretar 
información 
estatística dos 
medios de 
comunicación e 
outros ámbitos da 
vida cotiá.  

13-14 

 MACB5.3.2. 
Emprega a 
calculadora e 
medios 
tecnolóxicos para 
organizar os datos, 
xerar gráficos 
estatísticos e 
calcular 
parámetros de 

13-14 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

documentos sobre 
informacións 
estatísticas nos 
medios de 
comunicación. 

tendencia central e 
dispersión. 

 MACB5.3.3. 
Emprega medios 
tecnolóxicos para 
comunicar 
información 
resumida e 
relevante sobre 
unha variable 
estatística 
analizada 

13-14 

 B5.11. 
Experiencias 
aleatorias. Sucesos 
e espazo mostral. 

 B5.12. Cálculo de 
probabilidades 
mediante a regra 
de Laplace. 
Diagramas de 
árbore sinxelos. 
Permutacións; 
factorial dun 
número. 

 B5.13. Utilización 
da probabilidade 
para tomar 
decisións 
fundamentadas en 
diferentes 
contextos. 

 B5.4. Estimar a 
posibilidade de que 
aconteza un 
suceso asociado a 
un experimento 
aleatorio sinxelo, 
calculando a súa 
probabilidade a 
partir da súa 
frecuencia relativa, 
a regra de Laplace 
ou os diagramas de 
árbore, e 
identificando os 
elementos 
asociados ao 
experimento. 

 MACB5.4.1. 
Identifica os 
experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

15 

 MACB5.4.2. Utiliza 
o vocabulario 
axeitado para 
describir e 
cuantificar 
situacións 
relacionadas co 
azar.  

15 

 MACB5.4.3. Asigna 
probabilidades a 
sucesos en 
experimentos 
aleatorios sinxelos 
cuxos resultados 
son equiprobables, 
mediante a regra 
de Laplace, 
enumerando os 
sucesos 
elementais, táboas 
ou árbores, ou 
outras estratexias 
persoais. 

15 

 MACB5.4.4. Toma 15 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

a decisión correcta 
tendo en conta as 
probabilidades das 
distintas opcións en 
situacións de 
incerteza. 

 
 
 
 
OBXECTIVOS ______ 
 
-  Incorporar á linguaxe e a formas habituais de argumentación as distintas formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...) co fin de 
mellorar a súa comunicación en precisión e rigor. 

-  Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar aos números 
racionais e irracionais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as súas 
posibilidades de comunicación. 

-  Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando distintas 
clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a realización de 
cálculos axeitados a cada situación. 

-  Deducir as leis que presentan distintas secuencias numéricas e utilizalas para facilitar a 
resolución de situacións problemáticas. 

-  Identificar e distinguir progresións aritméticas e xeométricas e utilizar as súas 
propiedades para resolver problemas da vida cotiá. 

-  Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións 
diversas e facilitar a resolución de problemas. 

-  Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios e fraccións alxébricas para resolver 
problemas. 

-  Identificar figuras xeométricas planas e espaciais. Representar no plano figuras 
espaciais, desenvolver a percepción das súas propiedades e deducir leis ou fórmulas 
para descubrir superficies e volumes. 

-  Coñecer as regularidades, as propiedades e as leis dos poliedros e dos corpos de 
revolución. 

-  Utilizar as propiedades dos movementos no plano en relación coas posibilidades sobre 
teselación e formación de mosaicos. 

-  Coñecer características xerais das funcións e, en particular, das funcións lineais, das 
súas expresións gráfica e analítica, de modo que poidan formarse xuízos valorativos 
das situacións representadas. 

-  Utilizar as regularidades e leis que rexen os fenómenos da estatística para interpretar as 
mensaxes e sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situacións de 
azar, analizar criticamente as informacións que deles recibimos polos medios de 
comunicación e usar ferramentas matemáticas para unha mellor comprensión deses 
fenómenos. 

-  Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre 
probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e leis que 
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rexen os fenómenos de azar e probabilidade. 
-  Actuar nos procesos de resolución de problemas aspectos do modo de traballo 

matemático como a formulación de conxecturas, a realización de inferencias e 
deducións, organizar e relacionar información. 

-  Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias 
persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do proceso matemático de 
resolución. 

 
 
  TEMPORALIZACIÓN                                                                               
 
 
1ª AVALIACIÓN: 
Fraccións e decimais, 
Potencias e raices. 
Problemas aritméticos. 
A linguaxe alxébrica 
 
2ª AVALIACIÓN 
Ecuacións. 
Sistemas de ecuacións. 
Funcións e gráficas 
 
3ªAVALIACIÓN: 
Funcións lineais e cuadráticas. 
Progresións. 
Táboas e gráficos estatísticos. 
Parámetros estatísticos. 
Probabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

o Manexo  das fraccións: operacións. 

o Paso de fraccións a decimais. Distinguir tipos de decimais. 

o Expresión dun decimal como fracción. 

o Resolución de problemas aritméticos  usando  fraccións. 

o Coñecemento do funcionamento da calculadora.  

o Representación de números fraccionarios na recta. 

o Recoñecemento de números non racionais. 

o Cálculo de potencias de expoñente enteiro. 

o Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos. 
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o Cálculo de raíces exactas aplicando a definición da raíz enésima. 

o Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con 
números en notación científica coa calculadora. 

o Operacións con números en notación científica con lapis e papel. 

o Coñecementos dalgunhas regras básicas no manexo de radicais. 

o Resolución de problemas con datos expresados en notación científica. 

o Recoñecemento de números racionais e irracionais. 

o Aproximación dun número a un orden determinado. Redondeo. Cifras 
significativas. 

o Resolución de problemas de proporcionalidade e outros problemas clásicos. 

o Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de 
variación. 

o Encadeamento de aumentos e diminucións porcentuais.  

o Obtención dun termo  a partir do xeral. 

o Identificación de progresións aritméticas e xeométricas. 

o Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética partindo do primeiro 
termo e a diferenza. 

o Obtención dun termo calquera dunha progresión xeométrica partindo do primeiro 
termo e a razón. 

o Cálculo da suma de  n  termos consecutivos dunha progresión aritmética ou 
xeométrica 

o Obtención dos termos dunha sucesión definida por recorrencia. 

o Expresión do termo xeral dunha progresión aritmética ou xeométrica e utilización  
da fórmula correspondente. 

o Obtención do primeiro termo y da diferenza dunha progresión aritmética 
coñecendo dous dos seus termos. 

o Obtención do primeiro termo e da razón dunha progresión xeométrica 
coñecendo dous dos seus termos. 

o Cálculo da suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica con  | r | < 1. 

o Tradución, a linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades. 

o Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado o unha propiedade. 

o Identificación do monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios 
semellantes. 

o Suma e multiplicación de monomios. 

o Identificación de polinomio e os  seus elementos. 

o Cálculo do valor numérico dun polinomio. 

o Suma e multiplicación de polinomios. 

o Extracción de factor común. 

o Desenrolo de identidades notables. 
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o Cociente de polinomios. Regra de Ruffini. 

o Recoñecemento de polinomios que son cadrado dun binomio o unha suma por 
unha diferenza. 

o Transformación dun polinomio en produto de factores, utilizando a extracción de 
factor común, o recoñecemento das identidades notables e a regra de Ruffini. 

o Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas.  

o Operacións con fraccións alxébricas sinxelas.  

o Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

o Resolución de ecuacións de segundo grao completas incompletas. 

o Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións. 

o Ecuacións de primeiro grao sen solución e con infinitas solucións. 

o Obtención dalgunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e a  
súa representación gráfica. 

o Resolución de ecuacións bicadradas, con radicais e de grao maior que 2 

o Concepto de sistema de ecuacións e da súa solución. 

o Resolución  de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera 
dos métodos estudados. 

o Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

o Número de solucións dun sistema lineal.  

o Aplicar o método de substitución a un sistema cunha ecuación lineal y outra 
cadrática. 

o Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

o Asignación dunha gráfica a un enunciado. 

o Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha 
gráfica. 

o Obtención dalgúns puntos dunha función dada mediante a  súa expresión 
analítica. 

o Representación, da forma más aproximada posible, dunha función dada por un 
enunciado. 

o Distinción entre a gráfica dunha función doutras que non o son. 

o Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas. 

o Recoñecemento da periodicidade dunha función. 

o Descrición da tendencia dunha función. 

o Asignación de expresións analíticas, que correspondan a una función dada pola 
súa gráfica. 

o Obtención da expresión analítica dunha función dada a partir dun enunciado ou  
dunha táboa de valores.  

o Manexo  de la función de proporcionalidade y  mx: representación gráfica, 
obtención de la ecuación, cálculo y significado da pendente. 
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o Manexo  da función y  mx  n: representación gráfica e significado dos 
coeficientes. 

o Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, 
ou ben, dous puntos dela (ecuación punto-pendente).  

o Resolución de problemas con enunciados nos que se utilicen relacións 
funcionais lineais. 

o Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto 
de corte. 

o Asignación de expresións analíticas,  que correspondan a unha función cadrática 
dada pola súa gráfica. 

o Representación da gráfica dunha función cadrática dada a partir da súa 
expresión analítica.  

o Estudo conxunto dunha función lineal e unha cadrática: obtención e 
interpretación do punto de corte. 

o Poboación e mostra. 

o Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo. 

o Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas. 

o Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión. 

o Cálculo, con calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión. 

o Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 

o Obter frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental. 

o Calcular a frecuencia relativa dun suceso a partir da súa frecuencia absoluta e 
do número de experimentacións.  

o Manexar con soltura a valoración das probabilidades de sucesos cotiáns. 

o Calcular con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con 
instrumentos aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas, bolsas de bolas… 

 
 

 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 
resolución de 
problemas. 

B1.1. Expresar 
verbalmente e de 
xeito razoado o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema. 

MAPB1.1.1. 
Expresa 
verbalmente, de 
xeito razoado, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema, coa 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

precisión e o rigor 
adecuados. 

B1.2. Estratexias e 
procedementos 
postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, 
resolución de 
subproblemas, 
reconto exhaustivo, 
comezo por casos 
particulares 
sinxelos, procura 
de regularidades e 
leis, etc. 
B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 
das operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc. 

B1.2. Utilizar 
procesos de 
razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, 
realizando os 
cálculos necesarios 
e comprobando as 
solucións obtidas. 

MAPB1.2.1. 
Analiza e 
comprende o 
enunciado dos 
problemas (datos, 
relacións entre os 
datos, e contexto 
do problema). 

Todos 

MAPB1.2.2. Valora 
a información dun 
enunciado e 
relaciónaa co 
número de 
solucións do 
problema. 

Todos 

MAPB1.2.3. 
Realiza 
estimacións e 
elabora 
conxecturas sobre 
os resultados dos 
problemas que 
cumpra resolver, 
valorando a súa 
utilidade e a súa 
eficacia. 

Todos 

MAPB1.2.4. Utiliza 
estratexias 
heurísticas e 
procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre 
o proceso de 
resolución de 
problemas. 

Todos 

B1.2. Estratexias e 
procedementos 
postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 

B1.3. Describir e 
analizar situacións 
de cambio, para 
atopar patróns, 
regularidades e leis 

MAPB1.3.1. 
Identifica patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas en 
situacións de 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, 
resolución de 
subproblemas, 
reconto exhaustivo, 
comezo por casos 
particulares 
sinxelos, procura 
de regularidades e 
leis, etc. 
B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
valorando a súa 
utilidade para facer 
predicións. 

cambio, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos. 

MAPB1.3.2. Utiliza 
as leis matemáticas 
atopadas para 
realizar simulacións 
e predicións sobre 
os resultados 
esperables, e 
valora a súa 
eficacia e a súa 
idoneidade. 

Todos 

B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 
das operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc. 

B1.4. Afondar en 
problemas resoltos 
formulando 
pequenas 
variacións nos 
datos, outras 
preguntas, outros 
contextos, etc. 

MAPB1.4.1. Afonda 
nos problemas logo 
de resolvelos, 
revisando o 
proceso de 
resolución e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución ou 
procurando outras 
formas de 
resolución. 

Todos 

MAPB1.4.2. 
Formúlase novos 
problemas, a partir 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

de un resolto, 
variando os datos, 
propondo novas 
preguntas, 
resolvendo outros 
problemas 
parecidos, 
formulando casos 
particulares ou 
máis xerais de 
interese, e 
establecendo 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

B1.5. Elaborar e 
presentar informes 
sobre o proceso, os 
resultados e as 
conclusións obtidas 
nos procesos de 
investigación. 

MAPB1.5.1. Expón 
e argumenta o 
proceso seguido 
ademais das 
conclusións 
obtidas, utilizando 
distintas linguaxes: 
alxébrica, gráfica, 
xeométrica e 
estatístico-
probabilística. 

Todos 

B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da 
realidade cotiá 
(numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a 
partir da 
identificación de 
situacións 

MAPB1.6.1. 
Identifica situacións 
problemáticas da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas 
de interese. 

Todos 

MAPB1.6.2. 
Establece 
conexións entre un 
problema do 
mundo real e o 
mundo matemático, 

Todos 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

problemáticas da 
realidade. 

identificando o 
problema ou os 
problemas 
matemáticos que 
subxacen nel e os 
coñecementos 
matemáticos 
necesarios. 

MAPB1.6.3. Usa, 
elabora ou 
constrúe modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro 
do campo das 
matemáticas. 

Todos 

MAPB1.6.4. 
Interpreta a 
solución 
matemática do 
problema no 
contexto da 
realidade. 

Todos 

MAPB1.6.5. 
Realiza 
simulacións e 
predicións, en 
contexto real, para 
valorar a 
adecuación e as 
limitacións dos 
modelos, e propón 
melloras que 
aumenten a súa 
eficacia. 

Todos 

B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 

B1.7. Valorar a 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia 

MAPB1.7.1. 
Reflexiona sobre o 
proceso, obtén 
conclusións sobre 
el e os seus 
resultados, 
valorando outras 

Todos 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

xeito individual e en 
equipo. 

e as limitacións dos 
modelos utilizados 
ou construídos. 

opinións. 

B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

B1.8. Desenvolver 
e cultivar as 
actitudes persoais 
inherentes ao 
quefacer 
matemático. 

MAPB1.8.1. 
Desenvolve 
actitudes axeitadas 
para o traballo en 
matemáticas 
(esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da 
crítica razoada). 

Todos 

MAPB1.8.2. 
Formúlase a 
resolución de retos 
e problemas coa 
precisión, esmero e 
interese adecuados 
ao nivel educativo 
e á dificultade da 
situación. 

Todos 

MAPB1.8.3. 
Distingue entre 
problemas e 
exercicios, e 
adopta a actitude 
axeitada para cada 
caso. 

Todos 

MAPB1.8.4. 
Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación, xunto 
con hábitos de 
formular e 
formularse 
preguntas, e 
procurar respostas 
axeitadas, tanto no 
estudo dos 
conceptos como na 
resolución de 
problemas. 

Todos 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

MAPB1.8.5. 
Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo.  

Todos 

B1.6. Confianza 
nas propias 
capacidades para 
desenvolver 
actitudes axeitadas 
e afrontar as 
dificultades propias 
do traballo 
científico. 

B1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
a resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

MAPB1.9.1. Toma 
decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación e de 
matematización ou 
de modelización, e 
valora as 
consecuencias 
destas e a súa 
conveniencia pola 
súa sinxeleza e 
utilidade. 

Todos 

B1.6. Confianza 
nas propias 
capacidades para 
desenvolver 
actitudes axeitadas 
e afrontar as 
dificultades propias 
do traballo 
científico. 

B1.10. Reflexionar 
sobre as decisións 
tomadas e 
aprender diso para 
situacións similares 
futuras. 

MAPB1.10.1. 
Reflexiona sobre 
os problemas 
resoltos e os 
procesos 
desenvolvidos, 
valorando a 
potencia e a 
sinxeleza das ideas 
clave, e aprende 
para situacións 
futuras similares. 

Todos 

B1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para: 
Recollida ordenada 
e a organización de 
datos.  
Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 

B1.11. Empregar 
as ferramentas 
tecnolóxicas 
adecuadas, de 
xeito autónomo, 
realizando cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, 
facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 
matemáticas 

MAPB1.11.1. 
Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas e 
utilízaas para a 
realización de 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos cando 
a dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente. 

Todos 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

estatísticos. 
Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, alxébrico 
ou estatístico.  
Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 
Elaboración de 
informes e 
documentos sobre 
os procesos 
levados a cabo e 
as conclusións e os 
resultados obtidos. 
Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos 
apropiados, da 
información e as 
ideas matemáticas. 

mediante 
simulacións ou 
analizando con 
sentido crítico 
situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

MAPB1.11.2. 
Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
facer 
representacións 
gráficas de 
funcións con 
expresións 
alxébricas 
complexas e 
extraer información 
cualitativa e 
cuantitativa sobre 
elas. 

Todos 

MAPB1.11.3. 
Deseña 
representacións 
gráficas para 
explicar o proceso 
seguido na 
solución de 
problemas, 
mediante a 
utilización de 
medios 
tecnolóxicos. 

Todos 

MAPB1.11.4. 
Recrea ámbitos e 
obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar, analizar e 
comprender 
propiedades 
xeométricas. 

Todos 

MAPB1.11.5. 
Utiliza medios 
tecnolóxicos para o 
tratamento de 
datos e gráficas 
estatísticas, extraer 
información e 
elaborar 

Todos 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

conclusións. 

B1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para: 
Recollida ordenada 
e a organización de 
datos.  
Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 
Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, alxébrico 
ou estatístico.  
Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 
Elaboración de 
informes e 
documentos sobre 
os procesos 
levados a cabo e 
as conclusións e os 
resultados obtidos. 
Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos 
apropiados, da 
información e as 

B1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 
maneira habitual no 
proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en 
internet ou noutras 
fontes, elaborando 
documentos 
propios, facendo 
exposicións e 
argumentacións 
destes e 
compartíndoos en 
ámbitos apropiados 
para facilitar a 
interacción. 

MAPB1.12.1. 
Elabora 
documentos dixitais 
propios (de texto, 
presentación, 
imaxe, vídeo, son, 
etc.), como 
resultado do 
proceso de 
procura, análise e 
selección de 
información 
salientable, coa 
ferramenta 
tecnolóxica 
axeitada, e 
compárteos para a 
súa discusión ou 
difusión. 

Todos 

MAPB1.12.2. 
Utiliza os recursos 
creados para 
apoiar a exposición 
oral dos contidos 
traballados na aula. 

 Todos 

MAPB1.12.3. Usa 
axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e 
mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe, 
recollendo a 
información das 
actividades, 
analizando puntos 
fortes e débiles do 
seu proceso 
educativo e 
establecendo 
pautas de mellora. 

Todos 

MAPB1.12.4. 
Emprega 

Todos 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

ideas matemáticas. ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

Bloque 2. Números e álxebra  

B2.1. Potencias de 
números naturais 
con expoñente 
enteiro. Significado 
e uso. Potencias de 
base 10. Aplicación 
para a expresión 
de números moi 
pequenos. 
Operacións con 
números 
expresados en 
notación científica. 
Aplicación a 
problemas 
extraídos do ámbito 
social e físico. 
B2.2. Xerarquía de 
operacións. 
B2.3. Números 
decimais e 
racionais. 
Transformación de 
fraccións en 
decimais e 
viceversa. 
Números decimais 
exactos e 
periódicos. 
B2.4. Operacións 
con fraccións e 
decimais. Cálculo 
aproximado e 
redondeo. Erro 
cometido. 
B2.5. Elaboración e 
utilización de 
estratexias para o 
cálculo mental, 
para o cálculo 

B2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais 
e decimais para 
operar con eles, 
utilizando a forma 
de cálculo e 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas, e 
presentando os 
resultados coa 
precisión requirida. 

MAPB2.1.1. Aplica 
as propiedades das 
potencias para 
simplificar fraccións 
cuxos numeradores 
e denominadores 
son produtos de 
potencias. 

1,3 

MAPB2.1.2. 
Distingue, ao achar 
o decimal 
equivalente a unha 
fracción, entre 
decimais finitos e 
decimais infinitos 
periódicos, e 
indica, nese caso, 
o grupo de 
decimais que se 
repiten ou forman 
período. 

2 

MAPB2.1.3. 
Expresa certos 
números moi 
grandes e moi 
pequenos en 
notación científica, 
opera con eles, con 
e sen calculadora, 
e utilízaos en 
problemas 
contextualizados. 

1,3 

MAPB2.1.4. 
Distingue e 
emprega técnicas 
adecuadas para 
realizar 
aproximacións por 
defecto e por 

1,2,3 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

aproximado e para 
o cálculo con 
calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

exceso dun número 
en problemas 
contextualizados, e 
xustifica os seus 
procedementos. 

MAPB2.1.5. Aplica 
axeitadamente 
técnicas de 
truncamento e 
redondeo en 
problemas 
contextualizados, 
recoñecendo os 
erros de 
aproximación en 
cada caso para 
determinar o 
procedemento máis 
axeitado. 

1,2,3 

MAPB2.1.6. 
Expresa o 
resultado dun 
problema, 
utilizando a 
unidade de medida 
adecuada, en 
forma de número 
decimal, 
redondeándoo se é 
necesario coa 
marxe de erro ou 
precisión 
requiridas, de 
acordo coa 
natureza dos datos. 

1,2,3 

MAPB2.1.7. 
Calcula o valor de 
expresións 
numéricas de 
números enteiros, 
decimais e 
fraccionarios 
mediante as 
operacións 
elementais e as 

1,2,3 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

potencias de 
números naturais e 
expoñente enteiro, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

MAPB2.1.8. 
Emprega números 
racionais e 
decimais para 
resolver problemas 
da vida cotiá, e 
analiza a 
coherencia da 
solución. 

1,2,3 

B2.6. Investigación 
de regularidades, 
relacións e 
propiedades que 
aparecen en 
conxuntos de 
números. 
Expresión usando 
linguaxe alxébrica.  
B2.7. Sucesións 
numéricas. 
Sucesións 
recorrentes. 
Progresións 
aritméticas e 
xeométricas. 

B2.2. Obter e 
manipular 
expresións 
simbólicas que 
describan 
sucesións 
numéricas, 
observando 
regularidades en 
casos sinxelos que 
inclúan patróns 
recursivos. 

MAPB2.2.1. 
Calcula termos 
dunha sucesión 
numérica 
recorrente usando 
a lei de formación a 
partir de termos 
anteriores. 

5 

MAPB2.2.2. Obtén 
unha lei de 
formación ou 
fórmula para o 
termo xeral dunha 
sucesión sinxela de 
números enteiros 
ou fraccionarios. 

5 

MAPB2.2.3. Valora 
e identifica a 
presenza 
recorrente das 
sucesións na 
natureza e resolve 
problemas 
asociados a estas. 

5 

B2.8. 
Transformación de 
expresión 
alxébricas cunha 

B2.3. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para expresar unha 
propiedade ou 

MAPB2.3.1. Suma, 
resta e multiplica 
polinomios, 
expresa o resultado 

6 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

indeterminada. 
Igualdades 
notables. 
Operacións 
elementais con 
polinomios. 

relación dada 
mediante un 
enunciado, 
extraendo a 
información 
relevante e 
transformándoa. 

en forma de 
polinomio ordenado 
e aplícao a 
exemplos da vida 
cotiá. 

MAPB2.3.2. 
Coñece e utiliza as 
identidades 
notables 
correspondentes 
ao cadrado dun 
binomio e unha 
suma por 
diferenza, e 
aplícaas nun 
contexto adecuado. 

6 

B2.9. Ecuacións de 
segundo grao 
cunha incógnita. 
Resolución por 
distintos métodos. 
B2.10. Sistemas 
lineais de dúas 
ecuacións con 
dúas incógnitas. 
Resolución. 
B2.11. Resolución 
de problemas 
mediante a 
utilización de 
ecuacións e 
sistemas. 

B2.4. Resolver 
problemas da vida 
cotiá nos que se 
precise a 
formulación e a 
resolución de 
ecuacións de 
primeiro e segundo 
grao, e sistemas 
lineais de dúas 
ecuacións con 
dúas incógnitas, 
aplicando técnicas 
de manipulación 
alxébricas, gráficas 
ou recursos 
tecnolóxicos, e 
valorar e contrastar 
os resultados 
obtidos. 

MAPB2.4.1. 
Resolve ecuacións 
de segundo grao 
completas e 
incompletas 
mediante 
procedementos 
alxébricos e 
gráficos.  

7 

MAPB2.4.2. 
Resolve sistemas 
de dúas ecuacións 
lineais con dúas 
incógnitas 
mediante 
procedementos 
alxébricos ou 
gráficos. 

8 

MAPB2.4.3. 
Formula 
alxebricamente 
unha situación da 
vida cotiá mediante 
ecuacións de 
primeiro e segundo 
grao, e sistemas 
lineais de dúas 
ecuacións con 
dúas incógnitas, 

7,8 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

resólveas e 
interpreta 
criticamente o 
resultado obtido. 

Bloque 3. Xeometría  

B3.1. Xeometría do 
plano: mediatriz 
dun segmento e 
bisectriz dun 
ángulo; ángulos e 
as súas relacións; 
perímetros e áreas 
de polígonos; 
lonxitude e área de 
figuras circulares. 
Propiedades. 
B3.2. Xeometría do 
espazo: áreas e 
volumes. 
B3.5. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

B3.1. Recoñecer e 
describir os 
elementos e as 
propiedades 
características das 
figuras planas, os 
corpos xeométricos 
elementais e as 
súas 
configuracións 
xeométricas. 

MAPB3.1.1. 
Coñece as 
propiedades dos 
puntos da mediatriz 
dun segmento e da 
bisectriz dun 
ángulo. 

11 

MAPB3.1.2. Utiliza 
as propiedades da 
mediatriz e a 
bisectriz para 
resolver problemas 
xeométricos 
sinxelos. 

11 

MAPB3.1.3. 
Manexa as 
relacións entre 
ángulos definidos 
por rectas que se 
cortan ou por 
paralelas cortadas 
por unha secante, 
e resolve 
problemas 
xeométricos 
sinxelos nos que 
interveñen ángulos. 

11 

MAPB3.1.4. 
Calcula o perímetro 
de polígonos, a 
lonxitude de 
circunferencias e a 
área de polígonos 
e de figuras 
circulares en 
problemas 
contextualizados, 
aplicando fórmulas 
e técnicas 

11 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

adecuadas. 

MAPB3.1.5. 
Calcula áreas e 
volumes de 
poliedros regulares 
e corpos de 
revolución en 
problemas 
contextualizados, 
aplicando fórmulas 
e técnicas 
adecuadas. 

12 

B3.3. Teorema de 
Tales. División dun 
segmento en 
partes 
proporcionais. 
Aplicación á 
resolución de 
problemas. 

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

MAPB3.2.1. Divide 
un segmento en 
partes 
proporcionais a 
outros dados e 
establece relacións 
de 
proporcionalidade 
entre os elementos 
homólogos de dous 
polígonos 
semellantes. 

 

MAPB3.2.2. 
Recoñece 
triángulos 
semellantes e, en 
situacións de 
semellanza, utiliza 
o teorema de Tales 
para o cálculo 
indirecto de 
lonxitudes. 

11 

B3.3. Teorema de 
Tales. División dun 
segmento en 
partes 
proporcionais. 
Aplicación á 
resolución de 
problemas. 

B3.3. Calcular 
(ampliación ou 
redución) as 
dimensións reais 
de figuras dadas en 
mapas ou planos, 
coñecendo a 
escala. 

MAPB3.3.1. 
Calcula dimensións 
reais de medidas 
de lonxitudes en 
situacións de 
semellanza 
(planos, mapas, 
fotos aéreas, etc.). 

11 

B3.4. Translacións, 
xiros e simetrías no 

B3.4. Recoñecer as 
transformacións 

MAPB3.4.1. 
Identifica os 

13 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

plano. 
B3.5. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

que levan dunha 
figura a outra 
mediante 
movemento no 
plano, aplicar os 
referidos 
movementos e 
analizar deseños 
cotiáns, obras de 
arte e 
configuracións 
presentes na 
natureza. 

elementos máis 
característicos dos 
movementos no 
plano presentes na 
natureza, en 
deseños cotiáns ou 
obras de arte. 

MAPB3.4.2. Xera 
creacións propias 
mediante a 
composición de 
movementos, 
empregando 
ferramentas 
tecnolóxicas cando 
sexa necesario. 

13 

B3.6. O globo 
terráqueo. 
Coordenadas 
xeográficas. 
Latitude e lonxitude 
dun punto. 

B3.5. Interpretar o 
sentido das 
coordenadas 
xeográficas e a súa 
aplicación na 
localización de 
puntos. 

MAPB3.5.1. Sitúa 
sobre o globo 
terráqueo o 
Ecuador, os polos, 
os meridianos e os 
paralelos, e é 
capaz de situar un 
punto sobre o 
globo terráqueo 
coñecendo a súa 
latitude e a súa 
lonxitude. 

13 

Bloque 4. Funcións  

B4.1. Análise e 
descrición 
cualitativa de 
gráficas que 
representan 
fenómenos do 
ámbito cotián e 
doutras materias.  
B4.2. Análise 
dunha situación a 
partir do estudo 
das características 
locais e globais da 
gráfica 
correspondente. 

B4.1. Coñecer os 
elementos que 
interveñen no 
estudo das 
funcións e a súa 
representación 
gráfica. 

MAPB4.1.1. 
Interpreta o 
comportamento 
dunha función dada 
graficamente, e 
asocia enunciados 
de problemas 
contextualizados a 
gráficas. 

9 

MAPB4.1.2. 
Identifica as 
características 
máis salientables 
dunha gráfica, e 
interprétaos dentro 

9 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

B4.3. Análise e 
comparación de 
situacións de 
dependencia 
funcional dadas 
mediante táboas e 
enunciados. 
B4.7. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e software 
específico para a 
construción e 
interpretación de 
gráficas. 

do seu contexto. 

MAPB4.1.3. 
Constrúe unha 
gráfica a partir dun 
enunciado 
contextualizado, e 
describe o 
fenómeno exposto. 

9,10 

MAPB4.1.4. Asocia 
razoadamente 
expresións 
analíticas sinxelas 
a funcións dadas 
graficamente. 

9,10 

B4.4. Utilización de 
modelos lineais 
para estudar 
situacións 
provenientes de 
diferentes ámbitos 
de coñecemento e 
da vida cotiá, 
mediante a 
confección da 
táboa, a 
representación 
gráfica e a 
obtención da 
expresión 
alxébrica.  
B4.5. Expresións 
da ecuación da 
recta. 

B4.2. Identificar 
relacións da vida 
cotiá e doutras 
materias que 
poden modelizarse 
mediante unha 
función lineal, 
valorando a 
utilidade da 
descrición deste 
modelo e dos seus 
parámetros, para 
describir o 
fenómeno 
analizado. 

MAPB4.2.1. 
Determina as 
formas de 
expresión da 
ecuación da recta a 
partir dunha dada 
(ecuación punto-
pendente, xeral, 
explícita e por dous 
puntos), identifica 
puntos de corte e 
pendente, e 
represéntaas 
graficamente. 

9,10 

MAPB4.2.2. Obtén 
a expresión 
analítica da función 
lineal asociada a 
un enunciado e 
represéntaa. 

9,10 

B4.6. Funcións 
cuadráticas. 
Representación 
gráfica. Utilización 
para representar 
situacións da vida 
cotiá. 
B4.7. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e software 

B4.3. Recoñecer 
situacións de 
relación funcional 
que necesitan ser 
descritas mediante 
funcións 
cuadráticas, 
calculando os seus 
parámetros e as 
súas 

MAPB4.3.1. 
Representa 
graficamente unha 
función polinómica 
de grao 2 e 
describe as súas 
características. 

9,10 

MAPB4.3.2. 
Identifica e 
describe situacións 

9,10 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

específico para a 
construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

características. da vida cotiá que 
poidan ser 
modelizadas 
mediante funcións 
cuadráticas, 
estúdaas e 
represéntaas 
utilizando medios 
tecnolóxicos cando 
sexa necesario. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

B5.1. Fases e 
tarefas dun estudo 
estatístico. 
Poboación e 
mostra. Variables 
estatísticas: 
cualitativas, 
discretas e 
continuas. 
B5.2. Métodos de 
selección dunha 
mostra estatística. 
Representatividade 
dunha mostra. 
B5.3. Frecuencias 
absolutas, relativas 
e acumuladas. 
Agrupación de 
datos en intervalos. 
B5.4. Gráficas 
estatísticas: 
construción e 
interpretación. 
 

B5.1. Elaborar 
informacións 
estatísticas para 
describir un 
conxunto de datos 
mediante táboas e 
gráficas adecuadas 
á situación 
analizada, e 
xustificar se as 
conclusións son 
representativas 
para a poboación 
estudada. 

MAPB5.1.1. 
Distingue 
poboación e 
mostra, e xustifica 
as diferenzas en 
problemas 
contextualizados.  

14 

MAPB5.1.2. Valora 
a 
representatividade 
dunha mostra a 
través do 
procedemento de 
selección, en casos 
sinxelos. 

14 

MAPB5.1.3. 
Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa 
discreta e 
cuantitativa 
continua, e pon 
exemplos. 

14 

MAPB5.1.4. 
Elabora táboas de 
frecuencias, 
relaciona os tipos 
de frecuencias e 
obtén información 
da táboa 
elaborada. 

14 

MAPB5.1.5. 
Constrúe, coa 

14 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

axuda de 
ferramentas 
tecnolóxicas, de 
ser necesario, 
gráficos estatísticos 
adecuados a 
distintas situacións 
relacionadas con 
variables asociadas 
a problemas 
sociais, 
económicos e da 
vida cotiá. 

MAPB5.1.6. 
Planifica o proceso 
para a elaboración 
dun estudo 
estatístico, de xeito 
individual ou en 
grupo. 

14 

B5.5. Parámetros 
de posición: media, 
moda, mediana e 
cuartís. Cálculo, 
interpretación e 
propiedades. 
B5.6. Parámetros 
de dispersión: 
rango, percorrido 
intercuartílico e 
desviación típica. 
Cálculo e 
interpretación. 
B5.7. Diagrama de 
caixa e bigotes. 
B5.8. Interpretación 
conxunta da media 
e a desviación 
típica. 
B5.9. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 
tratamento de 
datos estatísticos. 

B5.2. Calcular e 
interpretar os 
parámetros de 
posición e de 
dispersión dunha 
variable estatística 
para resumir os 
datos e comparar 
distribucións 
estatísticas. 

MAPB5.2.1. 
Calcula e interpreta 
as medidas de 
posición dunha 
variable estatística 
para proporcionar 
un resumo dos 
datos.  

15 

MAPB5.2.2. 
Calcula os 
parámetros de 
dispersión dunha 
variable estatística 
(con calculadora e 
con folla de 
cálculo) para 
comparar a 
representatividade 
da media e 
describir os datos. 

15 

B5.1. Fases e B5.3. Analizar e MAPB5.3.1. Utiliza 15 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º  ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temas 

tarefas dun estudo 
estatístico. 
Poboación e 
mostra. Variables 
estatísticas: 
cualitativas, 
discretas e 
continuas. 
B5.2. Métodos de 
selección dunha 
mostra estatística. 
Representatividade 
dunha mostra. 
B5.3. Frecuencias 
absolutas, relativas 
e acumuladas. 
Agrupación de 
datos en intervalos. 
B5.4. Gráficas 
estatísticas: 
construción e 
interpretación. 
B5.5. Parámetros 
de posición: media, 
moda, mediana e 
cuartís. Cálculo, 
interpretación e 
propiedades. 
B5.6. Parámetros 
de dispersión: 
rango, percorrido 
intercuartílico e 
desviación típica. 
Cálculo e 
interpretación. 
B5.7. Diagrama de 
caixa e bigotes. 
B5.8. Interpretación 
conxunta da media 
e a desviación 
típica. 
B5.9. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 
tratamento de 
datos estatísticos. 

interpretar a 
información 
estatística que 
aparece nos 
medios de 
comunicación, e 
valorar a súa 
representatividade 
e fiabilidade. 

un vocabulario 
axeitado para 
describir, analizar e 
interpretar 
información 
estatística nos 
medios de 
comunicación e 
noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

MAPB5.3.2. 
Emprega a 
calculadora e 
medios 
tecnolóxicos para 
organizar os datos, 
xerar gráficos 
estatísticos e 
calcular parámetros 
de tendencia 
central e 
dispersión. 

15 

MAPB5.3.3. 
Emprega medios 
tecnolóxicos para 
comunicar 
información 
resumida e 
relevante sobre 
unha variable 
estatística que 
analizase. 

15 
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OBXECTIVOS ______ 
 
-  Incorporar á linguaxe e a formas habituais de argumentación as distintas formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...) co fin de 
mellorar a súa comunicación en precisión e rigor. 

-  Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar aos números 
racionais e irracionais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as súas 
posibilidades de comunicación. 

-  Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando distintas 
clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a realización de 
cálculos axeitados a cada situación. 

-  Deducir as leis que presentan distintas secuencias numéricas e utilizalas para facilitar a 
resolución de situacións problemáticas. 

-  Identificar e distinguir progresións aritméticas e xeométricas e utilizar as súas 
propiedades para resolver problemas da vida cotiá. 

-  Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións 
diversas e facilitar a resolución de problemas. 

-  Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios e fraccións alxébricas para resolver 
problemas. 

-  Identificar figuras xeométricas planas e espaciais. Representar no plano figuras 
espaciais, desenvolver a percepción das súas propiedades e deducir leis ou fórmulas 
para descubrir superficies e volumes. 

-  Coñecer as regularidades, as propiedades e as leis dos poliedros e dos corpos de 
revolución. 

-  Utilizar as propiedades dos movementos no plano en relación coas posibilidades sobre 
teselación e formación de mosaicos. 

-  Coñecer características xerais das funcións e, en particular, das funcións lineais, das 
súas expresións gráfica e analítica, de modo que poidan formarse xuízos valorativos 
das situacións representadas. 

-  Utilizar as regularidades e leis que rexen os fenómenos da estatística para interpretar as 
mensaxes e sucesos de toda índole. Identificar conceptos matemáticos en situacións de 
azar, analizar criticamente as informacións que deles recibimos polos medios de 
comunicación e usar ferramentas matemáticas para unha mellor comprensión deses 
fenómenos. 

-  Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre 
probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e leis que 
rexen os fenómenos de azar e probabilidade. 

-  Actuar nos procesos de resolución de problemas aspectos do modo de traballo 
matemático como a formulación de conxecturas, a realización de inferencias e 
deducións, organizar e relacionar información. 

-  Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias 
persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do proceso matemático de 
resolución. 

 
  TEMPORALIZACIÓN                                                                               
 
 
 
1ª AVALIACIÓN: 
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Fraccións e decimais, 
Potencias e raices. 
Problemas aritméticos. 
 
2ª AVALIACIÖN: 
 
 
A linguaxe alxébrica. 
Ecuacións. 
Sistemas de ecuacións. 
 
 
3ªAVALIACIÓN: 
Funcións e gráficas. 
Funcións lineais e cuadráticas. 
Táboas e gráficos estatísticos. 
Parámetros estatísticos. 
Probabilidade. 
 
 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

o Manexo destro dos números naturais: operatoria, uso e xerarquía. Uso das 

parénteses e corchetes. 

o Manexo destro dos números enteiros: operatoria, uso e xerarquía. Uso das 

parénteses e corchetes. 

o Manexo destro dos números decimais: operatoria, uso e xerarquía. Uso das 

parénteses e corchetes. 

o Distinguir os distintos tipos de decimais. 

o Resolución de problemas aritméticos con números decimais. 

o Aproximacións de números decimais por redondeo. 

o Coñecemento do funcionamento da calculadora e a súa utilización de forma 

sensata (con oportunidade e eficacia). 

o Manexo destro das fraccións: operatoria e uso. 

o Paso de fraccións a decimais.  

o Expresión dun decimal exacto como fracción. 

o Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das 

operacións con fraccións. 

o Coñecemento do funcionamento da calculadora e a súa utilización de forma 

sensata (con oportunidade e eficacia). 

o Cálculo de potencias de expoñente enteiro ( coñecemento do funcionamento da 

calculadora para ditos cálculos, usándoa de forma sensata). 

o Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos. 

o Cálculo de raíces enésimas exactas aplicando a súa definición ou usando a 

calculadora de modo sensato. 
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o Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con 

números en notación científica con calculadora. 

o Resolución de problemas de proporcionalidade simple (directa e inversa). 

o Cálculo directo dunha porcentaxe e da cantidade total. 

o Aumentos e diminucións porcentuais. 

o Tradución, á linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades. 

o Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade. 

o Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios 

semellantes. 

o Suma, resta, produto, cociente e potencia de monomios. 

o Identificación de polinomio e os seus elementos. 

o Cálculo do valor numérico dun polinomio. 

o Suma, resta e produto de polinomios. Cociente “polinomio entre monomio” (casos 

sinxelos). 

o Extracción de factor común. 

o Desenvolvemento de identidades notables (casos sinxelos). 

o Factorización de polinomios (casos sinxelos usando a regra de Ruffini). 

o Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 

o Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

o Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao e a súa resolución. 

o Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións. 

o Concepto de sistema de ecuacións e da súa solución. 

o Resolución destra de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

o Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

o Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

o Asignación dunha gráfica a un enunciado. 

o Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

o Representación, da forma máis aproximada posible, dunha función dada por un 

enunciado (casos sinxelos). 

o Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas. 

o Recoñecemento da periodicidade dunha función. 

o Manexo destro da función de proporcionalidade y= mx: representación gráfica e 

significado da pendente. 

o Manexo destro da función y= mx + n: representación gráfica e significado dos 

coeficientes. 

o Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente. 

o Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto de 

corte. 

o Poboación e mostra. 

o Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo. 

o Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas. 

o Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión.Cálculo, con 

calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión. 

o Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 
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o Obter frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental. 

o Calcular a frecuencia relativa dun suceso a partir da súa frecuencia absoluta e do 

número de experimentacións.  

 
 
 
 
 

 
4º CURSO 

 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 B1.1. Planificación 
do proceso de 
resolución de 
problemas. 

 B1.1. Expresar 
verbalmente, de 
xeito razoado, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema. 

 MACB1.1.1. 
Expresa 
verbalmente, de 
xeito razoado, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema, coa 
precisión e o rigor 
adecuados. 

Todos 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos 
postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, 
resolución de 
subproblemas, 
reconto exhaustivo, 
comezo por casos 
particulares 
sinxelos, procura 
de regularidades e 
leis, etc. 

 B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 

 B1.2. Utilizar 
procesos de 
razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, 
realizando os 
cálculos 
necesarios e 
comprobando as 
solucións obtidas. 

 MACB1.2.1. 
Analiza e 
comprende o 
enunciado dos 
problemas (datos, 
relacións entre os 
datos, e contexto 
do problema). 

Todos 

 MACB1.2.2. Valora 
a información dun 
enunciado e 
relaciónaa co 
número de 
solucións do 
problema. 

Todos 

 MACB1.2.3. 
Realiza 
estimacións e 
elabora 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

das operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc. 

conxecturas sobre 
os resultados dos 
problemas que 
cumpra resolver, 
valorando a súa 
utilidade e a súa 
eficacia. 

 MACB1.2.4. Utiliza 
estratexias 
heurísticas e 
procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas, 
reflexionando 
sobre o proceso de 
resolución de 
problemas. 

Todos 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos 
postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación do 
problema, 
resolución de 
subproblemas, 
reconto exhaustivo, 
comezo por casos 
particulares 
sinxelos, procura 
de regularidades e 
leis, etc. 

 B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 

 B1.3. Describir e 
analizar situacións 
de cambio, para 
atopar patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
valorando a súa 
utilidade para facer 
predicións. 

 MACB1.3.1. 
Identifica patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas en 
situacións de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos. 

Todos 

 MACB1.3.2. Utiliza 
as leis matemáticas 
atopadas para 
realizar 
simulacións e 
predicións sobre os 
resultados 
esperables, e 
valora a súa 
eficacia e a súa 
idoneidade. 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

 B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 
das operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc.  

 B1.4. Afondar en 
problemas resoltos 
formulando 
pequenas 
variacións nos 
datos, outras 
preguntas, outros 
contextos, etc.  

 MACB1.4.1. 
Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, 
revisando o 
proceso de 
resolución e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución ou 
procurando outras 
formas de 
resolución. 

Todos 

 MACB1.4.2. 
Formúlase novos 
problemas, a partir 
de un resolto, 
variando os datos, 
propondo novas 
preguntas, 
resolvendo outros 
problemas 
parecidos, 
formulando casos 
particulares ou 
máis xerais de 
interese, e 
establecendo 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

Todos 

 B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 

 B1.5. Elaborar e 
presentar informes 
sobre o proceso, 

 MACB1.5.1. Expón 
e defende o 
proceso seguido 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación dos 
informes 
correspondentes. 

resultados e 
conclusións 
obtidas nos 
procesos de 
investigación. 

ademais das 
conclusións 
obtidas, utilizando 
as linguaxes 
alxébrica, gráfica, 
xeométrica e 
estatístico-
probabilística. 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

 B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da 
realidade cotiá 
(numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a 
partir da 
identificación de 
problemas en 
situacións 
problemáticas da 
realidade. 

 MACB1.6.1. 
Identifica situacións 
problemáticas da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas 
de interese. 

Todos 

 MACB1.6.2. 
Establece 
conexións entre un 
problema do 
mundo real e o 
mundo 
matemático, 
identificando o 
problema ou os 
problemas 
matemáticos que 
subxacen nel e os 
coñecementos 
matemáticos 
necesarios. 

Todos 

 MACB1.6.3. Usa, 
elabora ou 
constrúe modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

problemas dentro 
do campo das 
matemáticas. 

 MACB1.6.4. 
Interpreta a 
solución 
matemática do 
problema no 
contexto da 
realidade. 

Todos 

 MACB1.6.5. 
Realiza 
simulacións e 
predicións, en 
contexto real, para 
valorar a 
adecuación e as 
limitacións dos 
modelos, e propón 
melloras que 
aumenten a súa 
eficacia. 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

 B1.7. Valorar a 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia 
e as limitacións dos 
modelos utilizados 
ou construídos. 

 MACB1.7.1. 
Reflexiona sobre o 
proceso e obtén 
conclusións sobre 
el e os seus 
resultados, 
valorando outras 
opinións. 

Todos 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

 B1.8. Desenvolver 
e cultivar as 
actitudes persoais 
inherentes ao 
quefacer 
matemático. 

 MACB1.8.1. 
Desenvolve 
actitudes 
adecuadas para o 
traballo en 
matemáticas 
(esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da 
crítica razoada). 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

 MACB1.8.2. 
Formúlase a 
resolución de retos 
e problemas coa 
precisión, o esmero 
e o interese 
adecuados ao nivel 
educativo e á 
dificultade da 
situación. 

Todos 

 MACB1.8.3. 
Distingue entre 
problemas e 
exercicios, e 
adopta a actitude 
axeitada para cada 
caso. 

Todos 

 MACB1.8.4. 
Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación, xunto 
con hábitos de 
formular e 
formularse 
preguntas, e 
procurar respostas 
adecuadas, tanto 
no estudo dos 
conceptos como na 
resolución de 
problemas. 

Todos 

 MACB1.8.5. 
Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

Todos 

 B1.6. Confianza 
nas propias 
capacidades para 
desenvolver 
actitudes 
adecuadas e 

 B1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
a resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

 MACB1.9.1. Toma 
decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación e de 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

afrontar as 
dificultades propias 
do traballo 
científico.  

matematización ou 
de modelización, e 
valora as 
consecuencias 
destas e a súa 
conveniencia pola 
súa sinxeleza e 
utilidade. 

 B1.6. Confianza 
nas propias 
capacidades para 
desenvolver 
actitudes 
adecuadas e 
afrontar as 
dificultades propias 
do traballo 
científico.  

 B1.10. Reflexionar 
sobre as decisións 
tomadas e 
aprender diso para 
situacións similares 
futuras. 

 MACB1.10.1. 
Reflexiona sobre 
os problemas 
resoltos e os 
procesos 
desenvolvidos, 
valorando a 
potencia e a 
sinxeleza das ideas 
clave, e aprende 
para situacións 
futuras similares. 

Todos 

 B1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 

 B1.11. Empregar 
as ferramentas 
tecnolóxicas 
adecuadas, de 
xeito autónomo, 
realizando cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, 
facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 
matemáticas 
mediante 
simulacións ou 
analizando con 
sentido crítico 
situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos ou á 

 MACB1.11.1. 
Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas e 
utilízaas para a 
realización de 
cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos cando 
a dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente. 

 

Todos 

 MACB1.11.2. 
Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
facer 
representacións 
gráficas de 
funcións con 

4-5 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos levados 
a cabo e as 
conclusións e os 
resultados 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos 
apropiados, da 
información e as 
ideas 
matemáticas. 

resolución de 
problemas. 

 

expresións 
alxébricas 
complexas e 
extraer información 
cualitativa e 
cuantitativa sobre 
elas. 

 MACB1.11.3. 
Deseña 
representacións 
gráficas para 
explicar o proceso 
seguido na 
solución de 
problemas, 
mediante a 
utilización de 
medios 
tecnolóxicos. 

4-5 

 MACB1.11.4. 
Recrea ámbitos e 
obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar, analizar e 
comprender 
propiedades 
xeométricas. 

8 

 MACB1.11.5. 
Utiliza medios 
tecnolóxicos para o 
tratamento de 
datos e gráficas 
estatísticas, extraer 
informacións e 
elaborar 
conclusións. 

5-6-9 

 B1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 

 B1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 

 MACB1.12.1. 
Elabora 
documentos 
dixitais propios (de 

Todos 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

aprendizaxe para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos levados 
a cabo e as 
conclusións e os 
resultados 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 
ámbitos 
apropiados, da 
información e as 

maneira habitual no 
proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en 
internet ou noutras 
fontes, elaborando 
documentos 
propios, facendo 
exposicións e 
argumentacións 
destes, e 
compartíndoos en 
ámbitos 
apropiados para 
facilitar a 
interacción. 

texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, 
etc.), como 
resultado do 
proceso de 
procura, análise e 
selección de 
información 
relevante, coa 
ferramenta 
tecnolóxica 
axeitada, e 
compárteos para a 
súa discusión ou 
difusión. 

 MACB1.12.2. 
Utiliza os recursos 
creados para 
apoiar a exposición 
oral dos contidos 
traballados na aula. 

Todos 

 MACB1.12.3. Usa 
axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e 
mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe, 
recollendo a 
información das 
actividades, 
analizando puntos 
fortes e débiles de 
seu proceso 
educativo e 
establecendo 
pautas de mellora. 

Todos 

 MACB1.12.4. 
Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros 

Todos 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 106 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

ideas 
matemáticas. 

e tarefas. 

Bloque 2. Números e álxebra  

 B2.1. 
Recoñecemento de 
números que non 
poden expresarse 
en forma de 
fracción. Números 
irracionais. 

 B2.2. 
Representación de 
números na recta 
real. Intervalos. 

 

 B2.1. Coñecer os 
tipos de números e 
interpretar o 
significado 
dalgunhas das 
súas propiedades 
máis 
características 
(divisibilidade, 
paridade, 
infinitude, 
proximidade, etc.). 

 MACB2.1.1. 
Recoñece os tipos 
de números reais 
(naturais, enteiros, 
racionais e 
irracionais), 
indicando o criterio 
seguido, e utilízaos 
para representar e 
interpretar 
axeitadamente 
información 
cuantitativa. 

1 

 MACB2.1.2. Aplica 
propiedades 
características dos 
números ao 
utilizalos en 
contextos de 
resolución de 
problemas. 

1 

 B2.2. 
Representación de 
números na recta 
real. Intervalos. 

 B2.3. 
Interpretación e 
utilización dos 
números reais, as 
operacións e as 
propiedades 
características en 
diferentes 
contextos, elixindo 
a notación e a 
precisión máis 
axeitadas en cada 
caso. 

 B2.4. Potencias de 

 B2.2. Utilizar os 
tipos de números e 
operacións, xunto 
coas súas 
propiedades, para 
recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información, e 
resolver problemas 
relacionados coa 
vida diaria e con 
outras materias do 
ámbito educativo. 

 MACB2.2.1. Opera 
con eficacia 
empregando 
cálculo mental, 
algoritmos de lapis 
e papel, 
calculadora ou 
programas 
informáticos, e 
utilizando a 
notación máis 
axeitada. 

1 

 MACB2.2.2. 
Realiza 
estimacións 
correctamente e 
xulga se os 
resultados obtidos 

1 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

expoñente enteiro 
ou fraccionario e 
radicais sinxelos. 
Relación entre 
potencias e 
radicais. 

 B2.5. Operacións e 
propiedades das 
potencias e dos 
radicais. 

 B2.6. Xerarquía de 
operacións. 

 B2.7. Cálculo con 
porcentaxes. Xuro 
simple e composto. 

 B2.8. Logaritmos: 
definición e 
propiedades.  

 B2.9. Manipulación 
de expresións 
alxébricas. 
Utilización de 
igualdades 
notables. 

son razoables. 

 MACB2.2.3. 
Establece as 
relacións entre 
radicais e 
potencias, opera 
aplicando as 
propiedades 
necesarias e 
resolve problemas 
contextualizados. 

1 

 MACB2.2.4. Aplica 
porcentaxes á 
resolución de 
problemas cotiáns 
e financeiros, e 
valora o emprego 
de medios 
tecnolóxicos cando 
a complexidade 
dos datos o requira. 

1 

 MACB2.2.5. 
Calcula logaritmos 
sinxelos a partir da 
súa definición ou 
mediante a 
aplicación das súas 
propiedades, e 
resolve problemas 
sinxelos. 

1 

 MACB2.2.6. 
Compara, ordena, 
clasifica e 
representa distintos 
tipos de números 
sobre a recta 
numérica utilizando 
diversas escalas. 

1 

 MACB2.2.7. 
Resolve problemas 
que requiran 
propiedades e 

1 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

conceptos 
específicos dos 
números. 

 B2.10. Polinomios. 
Raíces e 
factorización. 

 B2.11. Ecuacións 
de grao superior a 
dous. 

 B2.12. Fraccións 
alxébricas. 
Simplificación e 
operacións. 

 B2.3. Construír e 
interpretar 
expresións 
alxébricas, 
utilizando con 
destreza a linguaxe 
alxébrica, as súas 
operacións e as 
súas propiedades. 

 MACB2.3.1. 
Exprésase con 
eficacia facendo 
uso da linguaxe 
alxébrica.  

2 

 MACB2.3.2. Obtén 
as raíces dun 
polinomio e 
factorízao 
utilizando a regra 
de Ruffini, ou outro 
método máis 
axeitado. 

2 

 MACB2.3.3. 
Realiza operacións 
con polinomios, 
igualdades 
notables e 
fraccións 
alxébricas sinxelas. 

2 

 MACB2.3.4. Fai 
uso da 
descomposición 
factorial para a 
resolución de 
ecuacións de grao 
superior a dous. 

2-3 

 B2.13. Resolución 
de problemas 
cotiáns e doutras 
áreas de 
coñecemento 
mediante 
ecuacións e 
sistemas. 

 B2.14. Inecuacións 
de primeiro e 
segundo grao. 
Interpretación 

 B2.4. Representar 
e analizar 
situacións e 
relacións 
matemáticas 
utilizando 
inecuacións, 
ecuacións e 
sistemas para 
resolver problemas 
matemáticos e de 
contextos reais. 

 MACB2.4.1. 
Formula 
alxebricamente as 
restricións 
indicadas nunha 
situación da vida 
real, estúdao e 
resolve, mediante 
inecuacións, 
ecuacións ou 
sistemas, e 
interpreta os 

2-3 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

gráfica. Resolución 
de problemas. 

resultados obtidos. 

Bloque 3. Xeometría  

 B3.1. Medidas de 
ángulos no sistema 
sesaxesimal e en 
radiáns. 

 B3.2. Razóns 
trigonométricas. 
Relacións entre 
elas. Relacións 
métricas nos 
triángulos. 

 

 B3.1. Utilizar as 
unidades 
angulares dos 
sistemas métrico 
sesaxesimal e 
internacional, así 
como as relacións 
e as razóns da 
trigonometría 
elemental, para 
resolver problemas 
trigonométricos en 
contextos reais. 

 MACB3.1.1. Utiliza 
conceptos e 
relacións da 
trigonometría 
básica para 
resolver problemas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos, de 
ser preciso, para 
realizar os cálculos. 

7 

 B3.3. Aplicación 
dos coñecementos 
xeométricos á 
resolución de 
problemas 
métricos no mundo 
físico: medida de 
lonxitudes, áreas e 
volumes.  

 B3.2. Razóns 
trigonométricas. 
Relacións entre 
elas. Relacións 
métricas nos 
triángulos. 

 B3.2. Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir 
de situacións reais, 
empregando os 
instrumentos, as 
técnicas ou as 
fórmulas máis 
adecuadas, e 
aplicando as 
unidades de 
medida. 

 MACB3.2.1. Utiliza 
as ferramentas 
tecnolóxicas, as 
estratexias e as 
fórmulas 
apropiadas para 
calcular ángulos, 
lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos 
e figuras 
xeométricas. 

7 

 MACB3.2.2. 
Resolve triángulos 
utilizando as 
razóns 
trigonométricas e 
as súas relacións. 

7 

 MACB3.2.3. Utiliza 
as fórmulas para 
calcular áreas e 
volumes de 
triángulos, 
cuadriláteros, 
círculos, 
paralelepípedos, 
pirámides, 

1-2-3-6-7 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

cilindros, conos e 
esferas, e aplícaas 
para resolver 
problemas 
xeométricos, 
asignando as 
unidades 
apropiadas. 

 B3.4. Iniciación á 
xeometría analítica 
no plano: 
coordenadas. 
Vectores. 
Ecuacións da recta. 
Paralelismo; 
perpendicularidade
. 

 B3.5. Semellanza. 
Figuras 
semellantes. 
Razón entre 
lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos 
semellantes. 

 B3.6. Aplicacións 
informáticas de 
xeometría 
dinámica que 
facilite a 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas. 

 B3.3. Coñecer e 
utilizar os 
conceptos e os 
procedementos 
básicos da 
xeometría analítica 
plana para 
representar, 
describir e analizar 
formas e 
configuracións 
xeométricas 
sinxelas. 

 MACB3.3.1. 
Establece 
correspondencias 
analíticas entre as 
coordenadas de 
puntos e vectores. 

8 

 MACB3.3.2. 
Calcula a distancia 
entre dous puntos e 
o módulo dun 
vector. 

8 

 MACB3.3.3. 
Coñece o 
significado de 
pendente dunha 
recta e diferentes 
formas de 
calculala. 

8 

 MACB3.3.4. 
Calcula a ecuación 
dunha recta de 
varias formas, en 
función dos datos 
coñecidos 

8 

 MACB3.3.5. 
Recoñece distintas 
expresións da 
ecuación dunha 
recta e utilízaas no 
estudo analítico 
das condicións de 
incidencia, 
paralelismo e 
perpendicularidade

8 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

. 

 MACB3.3.6. Utiliza 
recursos 
tecnolóxicos 
interactivos para 
crear figuras 
xeométricas e 
observar as súas 
propiedades e as 
súas 
características. 

8 

Bloque 4. Funcións  

 B4.1. 
Interpretación dun 
fenómeno descrito 
mediante un 
enunciado, unha 
táboa, unha gráfica 
ou unha expresión 
analítica. Análise 
de resultados. 

 B4.2. Funcións 
elementais (lineal, 
cuadrática, 
proporcionalidade 
inversa, 
exponencial e 
logarítmica, e 
definidas en 
anacos): 
características e 
parámetros. 

 B4.3. Taxa de 
variación media 
como medida da 
variación dunha 
función nun 
intervalo.  

 B4.4. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e software 
específico para a 
construción e a 

 B4.1. Identificar 
relacións 
cuantitativas nunha 
situación, 
determinar o tipo 
de función que 
pode 
representalas, e 
aproximar e 
interpretar a taxa 
de variación media 
a partir dunha 
gráfica ou de datos 
numéricos, ou 
mediante o estudo 
dos coeficientes da 
expresión 
alxébrica. 

 MACB4.1.1. 
Identifica e explica 
relacións entre 
magnitudes que 
poden ser descritas 
mediante unha 
relación funcional, 
e asocia as gráficas 
coas súas 
correspondentes 
expresións 
alxébricas. 

4 

 MACB4.1.2. 
Explica e 
representa 
graficamente o 
modelo de relación 
entre dúas 
magnitudes para os 
casos de relación 
lineal, cuadrática, 
proporcionalidade 
inversa, 
exponencial e 
logarítmica, 
empregando 
medios 
tecnolóxicos, de 
ser preciso. 

4-5 

 MACB4.1.3. 4-5 



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 112 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

interpretación de 
gráficas. 

Identifica, estima 
ou calcula 
parámetros 
característicos de 
funcións 
elementais. 

 MACB4.1.4. 
Expresa 
razoadamente 
conclusións sobre 
un fenómeno a 
partir do 
comportamento 
dunha gráfica ou 
dos valores dunha 
táboa. 

4-5 

 MACB4.1.5. 
Analiza o 
crecemento ou 
decrecemento 
dunha función 
mediante a taxa de 
variación media 
calculada a partir 
da expresión 
alxébrica, unha 
táboa de valores ou 
da propia gráfica. 

4-5 

 MACB4.1.6. 
Interpreta 
situacións reais 
que responden a 
funcións sinxelas: 
lineais, 
cuadráticas, de 
proporcionalidade 
inversa, definidas a 
anacos e 
exponenciais e 
logarítmicas. 

4-5 

 B4.3. 
Recoñecemento 
doutros modelos 

 B4.2. Analizar 
información 
proporcionada a 

 MACB4.2.1. 
Interpreta 
criticamente datos 

4-5 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

funcionais: 
aplicacións a 
contextos e 
situacións reais.  

 B4.4. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e software 
específico para a 
construción e 
interpretación de 
gráficas. 

partir de táboas e 
gráficas que 
representen 
relacións 
funcionais 
asociadas a 
situacións reais 
obtendo 
información sobre o 
seu 
comportamento, a 
evolución e os 
posibles resultados 
finais. 

de táboas e 
gráficos sobre 
diversas situacións 
reais. 

 MACB4.2.2. 
Representa datos 
mediante táboas e 
gráficos utilizando 
eixes e unidades 
axeitadas. 

4-5 

 MACB4.2.3. 
Describe as 
características 
máis importantes 
que se extraen 
dunha gráfica 
sinalando os 
valores puntuais ou 
intervalos da 
variable que as 
determinan 
utilizando tanto 
lapis e papel como 
medios 
tecnolóxicos. 

4-5 

 MACB4.2.4. 
Relaciona distintas 
táboas de valores, 
e as súas gráficas 
correspondentes. 

4-5 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

 B5.1. Introdución á 
combinatoria: 
combinacións, 
variacións e 
permutacións. 

 B5.2. Cálculo de 
probabilidades 
mediante a regra 
de Laplace e outras 
técnicas de 

 B5.1. Resolver 
situacións e 
problemas da vida 
cotiá aplicando os 
conceptos do 
cálculo de 
probabilidades e 
técnicas de reconto 
axeitadas. 

 MACB5.1.1. Aplica 
en problemas 
contextualizados 
os conceptos de 
variación, 
permutación e 
combinación. 

11 

 MACB5.1.2. 
Identifica e 
describe situacións 

9 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

reconto. e fenómenos de 
carácter aleatorio, 
utilizando a 
terminoloxía 
axeitada para 
describir sucesos. 

 MACB5.1.3. Aplica 
técnicas de cálculo 
de probabilidades 
na resolución de 
situacións e 
problemas da vida 
cotiá. 

12 

 MACB5.1.4. 
Formula e 
comproba 
conxecturas sobre 
os resultados de 
experimentos 
aleatorios e 
simulacións. 

9-10-11-
12 

 MACB5.1.6. 
Interpreta un 
estudo estatístico a 
partir de situacións 
concretas 
próximas. 

9-10-11-
12 

 B5.2. Cálculo de 
probabilidades 
mediante a regra 
de Laplace e outras 
técnicas de 
reconto. 

 B5.3. 
Probabilidade 
simple e composta. 
Sucesos 
dependentes e 
independentes. 

 B5.4. Experiencias 
aleatorias 
compostas. 

 B5.2. Calcular 
probabilidades 
simples ou 
compostas 
aplicando a regra 
de Laplace, os 
diagramas de 
árbore, as táboas 
de continxencia ou 
outras técnicas 
combinatorias. 

 MACB5.2.1. Aplica 
a regra de Laplace 
e utiliza estratexias 
de reconto sinxelas 
e técnicas 
combinatorias. 

12 

 MACB5.2.2. 
Calcula a 
probabilidade de 
sucesos 
compostos sinxelos 
utilizando, 
especialmente, os 
diagramas de 
árbore ou as 

12 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

Utilización de 
táboas de 
continxencia e 
diagramas de 
árbore para a 
asignación de 
probabilidades. 

 B5.5. 
Probabilidade 
condicionada. 

táboas de 
continxencia. 

 MACB5.2.3. 
Resolve problemas 
sinxelos asociados 
á probabilidade 
condicionada.  

12 

 MACB5.2.4. 
Analiza 
matematicamente 
algún xogo de azar 
sinxelo, 
comprendendo as 
súas regras e 
calculando as 
probabilidades 
adecuadas. 

9-10-11-12 

 MACB5.3.1. Utiliza 
un vocabulario 
adecuado para 
describir, 
cuantificar e 
analizar situacións 
relacionadas co 
azar. 

9-10-11-12 

 B5.6. Utilización do 
vocabulario 
adecuado para 
describir e 
cuantificar 
situacións 
relacionadas co 
azar e a estatística. 

 B5.3. Utilizar o 
vocabulario 
axeitado para a 
descrición de 
situacións 
relacionadas co 
azar e a estatística, 
analizando e 
interpretando 
informacións que 
aparecen nos 
medios de 
comunicación e 
fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

 MACB5.4.1. 
Interpreta 
criticamente datos 
de táboas e 
gráficos 
estatísticos. 

9-10-11-12 

 B5.7. Identificación  B5.4. Elaborar e   MACB5.4.2. Utiliza 9-10-11-



Departamento de Matemáticas 
 

CPI do Feal -2021/22 
 

 

 116 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Temas 

das fases e as 
tarefas dun estudo 
estatístico. 

 B5.8. Gráficas 
estatísticas: tipos 
de gráficas. Análise 
crítica de táboas e 
gráficas 
estatísticas nos 
medios de 
comunicación e en 
fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 
etc.). Detección de 
falacias. 

 B5.9. Medidas de 
centralización e 
dispersión: 
interpretación, 
análise e 
utilización. 

 B5.10. 
Comparación de 
distribucións 
mediante o uso 
conxunto de 
medidas de 
posición e 
dispersión. 

 B5.11. Construción 
e interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introdución á 
correlación. 

 B5.12. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 
tratamento de 
datos estatísticos. 

interpretar táboas e 
gráficos 
estatísticos, así 
como os 
parámetros 
estatísticos máis 
usuais, en 
distribucións 
unidimensionais e 
bidimensionais, 
utilizando os 
medios máis 
axeitados (lapis e 
papel, calculadora 
ou computador), e 
valorando 
cualitativamente a 
representatividade 
das mostras 
utilizadas. 

medios 
tecnolóxicos para o 
tratamento de 
datos e gráficas 
estatísticas, para 
extraer 
informacións e 
elaborar 
conclusións. 

 

12 

 MACB5.4.3. 
Calcula e interpreta 
os parámetros 
estatísticos dunha 
distribución de 
datos utilizando os 
medios máis 
axeitados (lapis e 
papel, calculadora 
ou computador). 

9-10-11-
12 

 MACB5.4.4. 
Selecciona unha 
mostra aleatoria e 
valora a 
representatividade 
de mostras 
pequenas. 

9-10-11-12 

 MACB5.4.5. 
Representa 
diagramas de 
dispersión e 
interpreta a 
relación entre as 
variables.  

9-10-11-
12 
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OBXECTIVOS ______ 
 
-  Incorporar, á linguaxe e formas habituais de argumentación, as distintas formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...), co fin de 
mellorar a súa comunicación en precisión e rigor. 

-  Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar a toda clase 
de números reais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e as súas 
posibilidades de comunicación. 

-  Cuantificar certos aspectos da realidade para interpretala mellor, empregando distintas 
clases de números (fraccionarios, decimais, enteiros...) mediante a realización de 
cálculos axeitados a cada situación.  

-  Valorar as virtudes da linguaxe alxébrica e valerse dela para representar situacións 
diversas e facilitar a resolución de problemas. 

-  Utilizar algoritmos e procedementos de polinomios para resolver problemas. 
-  Analizar relacións entre figuras semellantes. Recoñecer triángulos semellantes e os 

criterios para establecer semellanzas. Aplicar os conceptos de semellanza á resolución 
de triángulos e ao trazado de figuras diversas. 

-  Utilizar os coñecementos trigonométricos para determinar medicións indirectas 
relacionadas con situacións tomadas de contextos reais. 

-  Utilizar o coñecemento sobre vectores para determinar a ecuación dunha recta ou a 
distancia entre dous puntos. 

-  Coñecer características xerais das funcións, das súas expresións gráfica e analítica, de 
modo que poidan formarse xuízos de valor sobre as situacións representadas. 

-  Utilizar regularidades e leis que rexen os fenómenos de estatística e azar para 
interpretar as mensaxes sobre xogos e sucesos de toda índole. Identificar conceptos 
matemáticos en situacións de azar, analizar criticamente as informacións que  recibimos 
polos medios de comunicación e atopar ferramentas matemáticas para unha mellor 
comprensión deses fenómenos. 

-  Coñecer algúns aspectos básicos sobre o comportamento do azar, así como sobre 
probabilidades de diversos fenómenos. Tomar conciencia das regularidades e as leis 
que rexen os fenómenos de azar e probabilidade. 

-  Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e desenvolver estratexias 
persoais, utilizando variados recursos e valorando a riqueza do proceso matemático de 
resolución. 

-  Actuar na resolución de problemas e no resto das actividades matemáticas, de acordo 
con modos propios de matemáticos como: a exploración sistemática de alternativas, a 
flexibilidade para cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, o 
recurso á particularización e á xeneralización, a sistematización, etc. 

-  Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para enfrontar 
situacións nas que as necesiten. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN                                             
 
 
1ª Avaliación: 

    
Números reais. 
Polinomios e fraccións alxébricas. 
Ecuacións, inecuacións e sistemas. 
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Logaritmos. Ecuacións logarítmicas e sistemas. 
 
2ª Avaliación: 
Funcións. Características. 
Funcións elementais. 
Semellanza. Aplicacións. 
Trigonometría. 
 
3ª Avaliación: 
Xeometría analítica 
Estatística. 
Distribucións bidimensionais. 
Combinatoria. 
Cálculo de probabilidades. 

    

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA                                                                                                            

o Recoñecemento de números racionais e irracionais. 

o Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real. 

o Manexo destro de intervalos e semirrectas. 

o Interpretación de radicais. Cálculo mental. 

o Utilización da forma exponencial dos radicais. 

o Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 

o Coñecemento das propiedades dos radicais. 

o Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 

o Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da 
calculadora para operalos. 

o Noción de logaritmo dun número. Obtención dun logaritmo a partir da definición ou 
con axuda da calculadora.  Manexo das propiedades. 

o Cálculo de ecuacións e sistemas con logaritmos. 

o Dominio da nomenclatura básica da álxebra. 

o Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que den 
lugar as mesmas. 

o Operacións con polinomios. Cociente de polinomios. 

o Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, 
e para achar o valor dun polinomio cando  x  vale  a. 

o Factorización de polinomios empregando a regra de Ruffini, a identificación de 
igualdades notables e a resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a 
constatación de que non as hai. 

o Recoñecemento de polinomios irredutibles, así como da relación de divisibilidade 
entre dos polinomios. 

o Operacións con fraccións alxébricas sinxelas. 

o Tradución dun enunciado a linguaxe alxébrica. 

o Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión. 

o Ecuacións bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais. 

o Sistemas de ecuacións lineais. Resolución. 
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o Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos. 

o Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha incógnita. 

o Sistemas de inecuacións cunha incógnita. 

o Aplicación a problemas con enunciados. 

o Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

o Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 

o Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 

o Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

o Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente o mediante 
una expresión analítica sinxela. 

o Recoñecemento da continuidade dunha función. 

o Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 

o Estudio da tendencia e periodicidade dunha función. 

o Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 

o Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co  signo da súa 
pendente. 

o Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica.. 

o Representación dunha función dada mediante tramos de rectas. 

o Asignación dunha ecuación a unha función dada por tramos de rectas. 

o A  función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de  x2.  
Situación do vértice. 

o Representación dunha función cuadrática calquera. 

o Intersección de rectas e parábolas. 

o Funciones definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas. 

o Representación de funcións da familia  y  1/x. 

o Representación de funcións da familia  y  x   

o Representación de funcións exponenciais e logarítmicas. 

o Asociación de funcións elementais e as súas correspondentes gráficas. 

o Recoñecemento de figuras semellantes. 

o Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou  unha maqueta, coa 
súa escala. 

o Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio. 

o Aplicación da semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas o volumes. 

o Aplicación dos teoremas do cateto e da altura. 

o Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os 
segmentos sobre un triángulo rectángulo) e sobre o cadrante goniométrico. 

o Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica 
coñecida outra delas. 

o Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°. 

o Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun 
ángulo, e viceversa. 

o Resolución de triángulos rectángulos. 
o Vectores. Operacións. 

o Punto medio dun segmento. 

o Simétrico dun punto respecto doutro. 
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o Comprobación de que tres puntos están aliñados. 

o Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións. 

o Obtención do punto de intersección de dúas rectas. 

o Rectas paralelas aos eixes coordenados. 

o Distancia entre dous puntos. 
o Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e 

estatística inferencial). 

o Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos. 

o Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de 
variación. 

o Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa. 

o Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros 
estatísticos. 

o Distinción entre relación estatística e relación funcional. 

o Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de 
regresión.  

o Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a 
partir dunha nube de puntos.  

o Estratexia do produto. 

o Diagrama en árbore. 

o Variacións con repetición. 

o Variacións ordinarias. 

o Permutacións. 

o Combinacións. 

o Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre 
sucesos equiprobables e outros que non o son. 

o Aplicación eficaz da lei de Laplace. 

o Recoñecemento do espazo muestral dunha experiencia aleatoria. 

o Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 

o Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes.Probabilidade.  

 

 

 

 

AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR                          
 
Para fomentar a lectura os alumnos/as lerán a introdución de cada tema e os enunciados 
dos problemas propostos na clase. 
 
Intentarase levar a cabo algunhas das actividades seguintes: 

   Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou xornais relacionados coas 
Matemáticas. 

   Realización de traballos de investigación. 

 Realización dun traballo relacionado cos seguintes libros de lectura: Malditas 
matemáticas, Alicia en el país de los números e El asesinato del profesor de 
matemáticas. 
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As actuacións que se levaran a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto 
lingüístico serán as seguintes: 

 Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da 
materia. 

 Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso 
lingüístico  educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

 Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das 
linguas poida seguir aproveitando as ensinanzas que se imparten. 

 Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua 
galega.   

 
 
 
 
 
AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS. 
 
Para fomentar o uso  das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o Departamento 
ten previsto usar de forma interactiva os seguintes medios: 

 Encerado dixital. 
 Aula de informática. 
 Libro dixital. 
 Vídeo/DVD. 
 Internet. 
 Actividades interactivas. 
 Ordenadores do proxecto ABALAR. 
 Aula virtual. 

 
 
 

 
ATENCIÓN OS/AS ALUMNOS/AS  CON MATEMÁTICAS PENDENTES  

 

Dende o Departamento preténdese dar facilidades para que os alumnos/as que se 
encontran nesta situación superen a materia. 
 Na segunda semana do curso a xefa do departamento fará unha reunión de 
departamento  onde  se trataran os seguintes puntos : 

 Contidos a avaliar en cada parcial. 

 Datas aproximadas da realización de ditas probas. 

 Profesora encargada do seu seguimento . 
 

 O departamento fará unha selección dos exercicios de cada tema que considera mínimos 
esixibles para superar a materia . Esta relación será entregada  aos alumnos, 
lembrándolles que  o profesor que imparte  no seu curso estará a súa disposición para 
resolver as dúbidas que vaian xurdindo na súa realización. 
 O seguimento farase como nas demais materias nas sucesivas reunións de 
Departamento. 
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CONTIDOS DE MATEMÁTICAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
 
 

 
           Matemáticas 1º E.S.O 
 

Tema 1: Números Naturais 

Tema 2: Divisibilidade. 

Tema 3: Números enteiros. 

Tema 4: Fraccións.          

Tema 5: Números decimais. 

Tema 6: Álxebra. 

Tema 7: Proporcionalidade e porcentaxes. 

Tema 8: Perímetros e áreas 

 

             

 
 
         Matemáticas Académicas 3º E.S.O. 
 

        Tema 1: Fraccións e decimais.  

        Tema 2: Potencias e raíces.     . 

        Tema 3: Problemas aritméticos. 

        Tema 4: Progresións.  

        Tema 5: A linguaxe alxébrica. 

        Tema 6: Ecuacións (  Ecuacións bicadradas, con radicais e grao maior que 2) 

        Tema 7: Sistemas de ecuacións. 

         

 
 
 
PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
Os exercicios dos exames serán extraídos dos enunciados dos boletíns. 
Realizaranse dous exames ao longo do curso, un no mes de febreiro e outro en maio, e 
un exame final  con contidos dos dous parciais e o alumno/a unicamente fará a parte que 
teña suspensa. 
A nota final  será a media aritmética dos dous exames ou das recuperacións en caso de 
seren estas máis altas. 
Para aprobar o curso a nota final terá que ser maior ou igual a 5. Para facilitar o aprobado 
e premiar o esforzo tamén aprobaran os que teñan unha media de  4  e presenten todos 
os boletíns feitos. 
Aqueles alumnos/as que suspendan en maio poderán examinarse en setembro na 
convocatoria oficial correspondente ao curso. 
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Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que estar 
razoadas e con todos os pasos. 

E imprescindible para poder aprobar o manexo con soltura das operacións matemáticas ( 
Regra de signos, uso da paréntese, simplificacións, eta...) en todo os cursos. 

No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a cualificación da proba será 
de 0 

Cando un alumno non se presente a un exame sen xustificación médica a cualificación 
será de 0 , cando a ausencia sexa xustificada oficialmente o profesor deberá facilitarlle 
outra data ou outro método para avaliar eses contidos. 
Tamén se poderá superar a materia pendente de 1ºESO e 2º ESO tendo aprobada a 
primeira e segunda avaliación do curso actual. A materia pendente de 3º ESO  quedará 
aprobada se o alumno/a supera a 1ª avaliación de Matemáticas de 4º ESO. 
 

 

Os contidos  repartiranse da seguinte maneira: 
 
           Matemáticas 1º E.S.O 
 
 
1º Exame: 
 
             Tema 1: Números Naturais. 

  Tema 2: Divisibilidade. 

             Tema 3: Números enteiros. 

             Tema 4: Fraccións. 

             Tema 5: Números decimais. 

 
2º Exame: 
 
            Tema 6: Álxebra. 

            Tema 7: Proporcionalidade e porcentaxes. 

            Tema 8: Perímetros e áreas. 

             

 

   
 
   Matemáticas Académicas 3º E.S.O 
 
 
1º Exame: 
 

        Tema 1: Fraccións e decimais.  

        Tema 2: Potencias e raíces.     . 

        Tema 3: Problemas aritméticos. 

        Tema 4: Progresións. 

 
2º Exame: 
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        Tema 5: A linguaxe alxébrica. 

        Tema 6: Ecuacións ( Ampliación: Ecuacións bicadradas, con radicais e grao maior 

que 2) 

        Tema 7: Sistemas de ecuacións.      

       

 
 
 CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AOS PAIS 
 
 
 Na páxina web do centro aparecerá a seguinte información: 
 
1. Criterios de avaliación/mínimos esixibles. 
2. Procedementos/instrumentos de avaliación. 
3. Criterios de cualificación. 
 
 
Ós alumnos/as con materias pendentes entregaráselles por escrito a seguinte 
información: 
 
1. Programa de recuperación pendentes 
2. Procedementos e instrumentos avaliación de pendentes 
3. Criterios cualificación de pendentes 
 
Só os pais/nais ou titores legais poderán informarse do seguimento do alumno/a así como 
ver as probas escritas realizadas, na hora de titoría con cita previa.  
 
Se as clases se imparten Online a información transmítese  a través de mensaxes 
privadas na aula virtual, correo electrónico, Abalar, teléfono e informando ao titor/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 METODOLOXÍA  DIDÁCTICA  ( presencial, Online e semipresencial)                                                                                                
 
Clases presenciais 

 
A idea básica de método que se vai seguir será  preparar o alumno/a para os desenrolos 
dos cálculos, cálculo mental e a aplicación dos razoamentos lóxicos para a resolución de 
problemas. 
Fomentarase o uso da lectura, medios audiovisuais, informáticos... 
Fomentarase o traballo individual do alumno/a, orientándoo, axudándoo e motivándoo. 
Unha das tarefas básicas do profesor/a será preparar situacións e problemas onde o 
alumno/a poida aplicar a teoría, de forma que sexa o alumno/a  quen vaia descubrindo 
novas situacións. 
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Fomentarase  tamén o traballo en equipo para espertar a conciencia construtiva e o 
espírito crítico do alumno/a. 
 
seguiremos os seguintes pasos : 
 

a) Exploración de coñecementos previos 
 

Partiremos dos coñecementos que teñan os alumnos e así ter en conta o maior o menor 
grao de diversidade , planteando cuestións sinxelas relacionadas co tema a tratar. 
 

b) Exposición 
 

É fundamental a explicación do profesor evitando , na medida do posible , incorrer nun 
monólogo .O planteamento de cuestións e a formulación de preguntas favorecerán o 
proceso de comunicación profesor-alumno e entre os propios alumnos. A presenza de 
posturas contrapostas ou erróneas debe ser aproveitada para aclarar conceptos. 
Procurarase ir do concreto ao abstracto , do particular ao xeral , do sinxelo ao complicado. 
 

c) Consolidación dos coñecementos matemáticos 
 

A introdución de calquera procedemento necesita unha posta en práctica que posibilite a 
adquisición de certo automatismo na súa execución, debendo dedicar, en tempo e 
número , unha serie de actividades ( resolución de cuestións , exercicios, …) que afirmen 
o aprendizaxe. 
 
 

d) Resolución de problemas 
 

A valoración das Matemáticas debe verse como instrumento útil para resolver problemas . 
O profesor debe prestar axuda aos alumnos de menor rendemento ou coñecementos , á 
vez que os máis avantaxados poden resolver actividades de ampliación. 
É fundamental observar as seguintes fases: 
 

 Comprensión do enunciado do problema 

 Planteamento 

 Resolución 

 Comprobación e interpretación da solución. 
 
 

e) Investigación 
 

Como actividade especial poden propoñerse traballos de investigación  individuais ou en 
grupo, sobre algunhas cuestións ou situacións matemáticas para poder aplicar e 
actualizar os coñecementos do alumno. O tema debe ser dun nivel de dificultade axeitado 
e resultar interesante. 
 

f) Seguimento das clases 

Ante a situación de crise ocasionada pola COVID- 19 parte do alumnado  terá que estar 
confinado  nas súas casas e non poderá asistir as clase presenciais. Para que poidan 
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facer un seguimento da materia o profesorado subirá a aula virtual todas as fichas que se 
vaian facer e subirá a resolución destas cando se acaben de corrixir na clase. 
 
Clases online 

 

       o profesorado a través da aula virtual  fará:       

 

a) Exposición do tema empregando tutoriais  feitos por eles mesmos ou creando 
enlaces a vídeos colgados na rede, como poden ser os de Unicoos, Susiprofe...  

b) Presentación de exercicios resoltos con todo tipo de aclaracións. 

c) Elaboración de fichas e cuestionarios que posibiliten a adquisición de certo 
automatismo na súa execución. 

d) Corrección dos traballos de forma individual ou que sexa o propio alumno/a o que 
as corrixa despois de que  suban as resolucións  das mesmas. 

e) Aclaración de dúbidas a través da mensaxería da aula virtual e por 
videoconferencia. 

 

Clases semipresenciais 

O profesorado  aplicará a metodoloxía das clases presencias cando o alumnado  asista a 
clase  e a metodoloxía das clase online cando  traballen dende a casa. 
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DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

Nos primeiros días do curso escolar realizarase unha proba escrita sinxela para avaliar o 
grao de dominio dos contidos traballados nos cursos anteriores. 

Esta proba serviranos para detectar posibles carencias dos alumnos/as. 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa na clase, tamén se 
recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a, así 
como información sobre o grao de integración social.. 

Despois da avaliación inicial para formular as medidas de atención á diversidade 
debemos coñecer: 

 O número de alumnos e alumnas 

 O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...) 

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 
curriculares. 

 As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en como se 
poden abordar 

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo. 

 Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar o alumnado para os traballos 
cooperativos. 

 Os tipos de recursos que se necesitan adaptar para obter un logro óptimo do 
grupo. 

A avaliación inicial tamén nos aporta información individual de cada alumno/a e a partir 
dela poderemos: 

 Identificar o alumnado que necesita un maior seguimento ou personalización de 
estratexias no seu proceso de aprendizaxe. 

 Saber as medidas organizativas a adoptar 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os 
recursos que se van empregar. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 
alumnos/as. 

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno/a co resto 
de docentes que interveñan no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente; co 
titor. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ( presencial, Online e 
semipresencial ) 
 
 

a) Para a avaliación inicial 
 

Proba escrita: Nas primeiras semanas do curso , coas aprendizaxes mínimas do 
curso anterior. 
 

b) Para as avaliacións ordinarias ( clases presenciais) 
 
Procedementos: Diariamente o profesorado marcará tarefas para facer de forma 
individual que ben serán corrixidas e valoradas na aula ou serán 
entregadas para a súa corrección. 
Instrumentos: Ao longo da avaliación faranse preguntas de forma oral ou escrita 
para comprobar o seguimento do traballo diario. 
Cada profesor disporá dunha ficha do alumno ,onde recollerá de 
forma sistemática toda a información. 

Probas escritas:  
Como mínimo serán dúas por avaliación e unha recuperación do trimestre o inicio do 
seguinte. 
Unha proba final que incluirá tódolos contidos dados no curso, 
secuenciados  por avaliacións. A este exame teranse que 
presentar os alumnos/as que teñan algunha avaliación non superada  
e realizarán só as avaliacións que estean pendentes. 
Todas as probas feitas durante o curso axustaranse ás aprendizaxes mínimas marcadas. 
No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 
Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que estar 
razoadas e con todos os pasos. 
 

c) Para as avaliacións ordinarias ( Clases Online) 

Procedementos: o profesorado marcara tarefas que terán que  ser entregadas dentro 
dun prazo determinado e que, serán corrixidas individualmente ou serán os propios 
alumnos/as os que as corrixan despois de que as profesoras suban as solucións. 

Instrumentos: tarefas propostas polo  profesorado de cada nivel. 

O profesorado  recollerá de forma sistemática  a información dos traballos entregados 
polos/as alumnos/as. Revisará se a entrega está dentro do prazo establecido e se o 
material está completo. 

Probas telemáticas:  
Como mínimo serán dúas por avaliación e unha recuperación do trimestre o inicio do 
seguinte. 
Unha proba final que incluirá tódolos contidos dados no curso, 
secuenciados  por avaliacións. A este exame teranse que 
presentar os alumnos/as que teñan algunha avaliación non superada  
e realizarán só as avaliacións que estean pendentes. 
Todas as probas feitas durante o curso axustaranse ás aprendizaxes mínimas marcadas. 
No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 
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Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que estar 
razoadas e con todos os pasos. 
 
 

d) Para as avaliacións ordinarias (Clases semipresenciais) 

Procedementos: seguimento do alumnado durante  as clases presenciais, a través das 
cualificación obtidas. 

Nas clases Online o profesorado marcara tarefas que terán que  ser entregadas dentro 
dun prazo determinado e que, serán corrixidas individualmente ou serán os propios 
alumnos/as os que as corrixan despois de que as profesoras suban as solucións. 

Instrumentos: Tarefas propostas polo  profesorado de cada nivel. 

O profesorado  recollerá de forma sistemática  a información dos traballos entregados 
polos/as alumnos/as. Revisará se a entrega está dentro do prazo establecido e se o 
material está completo. 

Probas escritas ou telemáticas:  
As probas que non se podan facer presenciais faranse telemáticas 
Como mínimo serán dúas por avaliación e unha recuperación do trimestre o inicio do 
seguinte. 
Unha proba final que incluirá tódolos contidos dados no curso, 
secuenciados  por avaliacións. A este exame teranse que 
presentar os alumnos/as que teñan algunha avaliación non superada  
e realizarán só as avaliacións que estean pendentes. 
Todas as probas feitas durante o curso axustaranse ás aprendizaxes mínimas marcadas. 
No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 
Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que estar 
razoadas e con todos os pasos. 
 

 
 

e) Para a avaliación extraordinaria 
 
Proba presencial ou telemática na primeira semana do mes de setembro. 
Dita proba será elaborado polos membros do departamento sendo 
única para todos os grupos do mesmo nivel. 
No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 
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CRITERIOS DE  CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN ORDINARIA  ( presencial, Online 
e semipresencial   

                                         

Clases presenciais 
 

Probas escritas: 

 En cada unha das avaliacións a nota reflexará a suma de todo o proceso de     
aprendizaxe realizado polo alumno. 

 O principio de cada avaliación farase unha recuperación da materia impartida no     
trimestre anterior. 

 A nota de primeira avaliación será a media aritmética dos exames realizados nese 
período . 

 A nota de segunda avaliación será a media aritmética dos exames realizados nese 
período. 

 A nota da 3ª avaliación  será a media aritmética das tres avaliacións ou das 
recuperacións en caso de seren estas máis altas. 

 En xuño farase un exame final para os que teñan suspensa  a materia.  

 No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a cualificación desa 
proba será de 0. 

 Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  a 
cualificación será de 0 , cando a ausencia sexa xustificada oficialmente o profesor 
deberá facilitarlle outra data ou outro método para avaliar eses contido. 
 

 A nota das probas escritas representará o 90% da nota da avaliación. 

 
 
 
Tarefas para facer na casa: 
 
Cada observación rexistrarase cun positivo ou cun negativo. 
 
Cuestións orais ou escritas: 
 
As preguntas formuladas na clase de forma oral ou escrita rexistraranse cun positivo ou 
cun negativo. 
 

 
Contabilizaranse conxuntamente  os positivos e os negativos acadados nestes dous 
apartados e a nota será: 

 

)º()º(

º

negativosnpositivosn

positivosn
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Esta nota será o 10% da nota de cada avaliación, correspondente a observación diaria na 
aula. 
 
  

Nota da avaliación: 
 
Na formación  das notas o peso dos distintos instrumentos da avaliación é o seguinte: 

 

Probas escritas 90 % 

Observación diaria na aula 10 % 

Nota final: 
Será a media aritmética das  avaliacións  , no caso de facer o exame final e superalo será 
un 5. 

A nota será un número enteiro  que se calcula aplicando as porcentaxes anteriores e 
redondeando segundo os seguintes criterios: 
-Se a nota é un decimal que pertence ao intervalo ( 4, 5) a nota de avaliación será 4. 
-Se a nota é un decimal que  non pertence ao intervalo ( 4, 5): 

 Redondease á nota máis baixa se a décima é menor que 5. 
 Redondease á nota máis alta se a décima é maior ou igual que 5. 

 
 

 A nota final coincidirá coa nota da terceira avaliación salvo algún caso no que o profesor 
e o alumno acordasen subir nota coa entrega de algún traballo. De todos os xeitos a nota 
final non poderá ser inferior a da 3ª avaliación. 
 
 
 
 
Clases Online 

 

Probas telemáticas: 

 En cada unha das avaliacións a nota reflexará a suma de todo o proceso de     
aprendizaxe realizado polo alumno. 

 O principio de cada avaliación farase unha recuperación da materia impartida no     
trimestre anterior. 

 A nota de primeira avaliación será a media aritmética dos exames realizados nese 
período . 

 A nota de segunda avaliación será a media aritmética dos exames realizados nese 
período. 

 A nota da 3ª avaliación  será a media aritmética das tres avaliacións ou das 
recuperacións en caso de seren estas máis altas. 

 En xuño farase un exame final para os que teñan suspensa  a materia.  

 No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a cualificación desa 
proba será de 0. 
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 Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  a 
cualificación será de 0 , cando a ausencia sexa xustificada oficialmente o profesor 
deberá facilitarlle outra data ou outro método para avaliar eses contido. 
 

 A nota das probas telemáticas representará o 40% da nota da avaliación. 

  Tarefas para facer na casa:    
 
 As notas das tarefas rexistrarase da seguinte maneira: 

 Material  non entregado ou fora de prazo→0 

 Material entregado dentro do prazo pero incompleto→5 

 Material completo, ordenado e moi ben presentado→ 10 

 

A nota final das tarefas entregadas será: 

 

 

 

Esta nota será o 60% da nota de cada avaliación, correspondente as tarefas entregadas. 
 

 
Nota da avaliación: 
 
Na formación  das notas o peso dos distintos instrumentos da avaliación é o seguinte: 

 

Probas telemáticas 40 % 

Tarefas entregadas  60 % 

 
Nota final  

  

Será a media aritmética das  avaliacións  , no caso de facer o exame final e superalo será 
un 5. 

A nota será un número enteiro  que se calcula  redondeando segundo os seguintes 
criterios: 

-Se a nota é un decimal que pertence ao intervalo ( 4, 5) a nota de avaliación será 4. 

-Se a nota é un decimal que  non pertence ao intervalo ( 4, 5): 

 Redondease á nota máis baixa se a décima é menor que 5. 

 Redondease á nota máis alta se a décima é maior ou igual que 5. 

 

 

   

º 

 

tarefas de n 

tarefa cada de notas de Suma 
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A nota final coincidirá coa nota da terceira avaliación salvo algún caso no que o profesor e 
o alumno acordasen subir nota coa entrega de algún traballo. De todos os xeitos a nota 
final non poderá ser inferior a da 3ª avaliación. 
 
 
Clases semipresenciais 

 

Probas  presenciais ou telemáticas: 

 En cada unha das avaliacións a nota reflexará a suma de todo o proceso de     
aprendizaxe realizado polo alumno. 

 O principio de cada avaliación farase unha recuperación da materia impartida no     
trimestre anterior. 

 A nota de primeira avaliación será a media aritmética dos exames realizados nese 
período . 

 A nota de segunda avaliación será a media aritmética dos exames realizados nese 
período. 

 A nota da 3ª avaliación  será a media aritmética das tres avaliacións ou das 
recuperacións en caso de seren estas máis altas. 

 En xuño farase un exame final para os que teñan suspensa  a materia.  

 No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a cualificación desa 
proba será de 0. 

Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  a cualificación 
será de 0 , cando a ausencia sexa xustificada oficialmente o profesor deberá facilitarlle 
outra data ou outro método para avaliar eses contido. 

Tarefas para facer na casa (presencial) e cuestións orais ou escritas formuladas na clase. 
 
Cada observación rexistrarase cun positivo ou cun negativo. 

 
A nota final será: 
 
 

)º()º(

º

negativosnpositivosn

positivosn
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Tarefas para facer na casa (Online) 

As notas das tarefas rexistrarase da seguinte maneira: 

 Material  non entregado ou fora de prazo→0 

 Material entregado dentro do prazo pero incompleto→5 

 Material completo, ordenado e moi ben presentado→ 10 

 

A nota final das tarefas entregadas será: 

 

 

 

 

Nota da avaliación 

Na formación  das notas o peso dos distintos instrumentos da avaliación é o seguinte: 

 

 

a) Se a materia impartida e examinada de forma presencial e superior ou igual ao 

50%  

 

a) Probas presenciais  70 % 

b) Observación diaria na aula  10 % 

c) Tarefas entregadas  10 % 

d) Probas telemáticas 10 % 

 

 

b) Se a materia impartida e examinada de forma presencial e inferior  ao 50%  

 

a) Probas presenciais  60 % 

b) Observación diaria na aula  10 % 

c) Tarefas entregadas  20 % 

d) Probas telemáticas 10 % 

 

 

 

 

   

º 

 

tarefas de n 

tarefa cada de notas de Suma 
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Nota final   

será a media aritmética das  avaliacións  , no caso de facer o exame final e superalo será 
un 5. 

A nota será un número enteiro  que se calcula  redondeando segundo os seguintes 
criterios: 

-Se a nota é un decimal que pertence ao intervalo ( 4, 5) a nota de avaliación será 4. 

-Se a nota é un decimal que  non pertence ao intervalo ( 4, 5): 

 Redondease á nota máis baixa se a décima é menor que 5. 

 Redondease á nota máis alta se a décima é maior ou igual que 5. 

 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  DA MATERIA NA PROBA EXTRAORDINARIA:                                                                         

 A proba presencial ou telemática contará o 100%, polo que será necesario obter no 

exame unha    cualificación superior ou igual a un 5. 

 

 No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a cualificación desa 

proba será de 0. 

 

 

 Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  a 

cualificación será de 0 , cando a ausencia sexa xustificada oficialmente o profesor 

deberá facilitarlle outra data ou outro método para avaliar eses contido. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE                                                      
   
En tódolos niveis educativos atopámonos con alumnos/as con diferentes capacidades, 
intereses e motivacións polo que prestaremos atención a esa diversidade para conseguir 
que cada alumno/a renda o máximo seguindo o seguinte proceso: 

 

1. Valoración inicial do alumnado baseándonos nun cuestionario inicial. 

2. Cuestionario de coñecementos prévios para cada unidade didactica. 

3. Actividades iniciais  e rexistro de observacións por parte do profesorado. 

4. Actividades de reforzo dirixidas ás persoas nas que se detecten dificultades. 

5. Actividades de ampliación  para as persoas con unha capacidade alta. 

6. Avaliación do alumnado, da unidade e do proceso de aprendizaxe. 

7. Comezo de novo do proceso indicado no segundo punto con outra unidade didáctica. 

Cando haxa alumnos/as con necesidades educativas especiais efectuarase unha 
adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión do Departamento de 
Orientación. 

Cabe destacar o elevado número de alumnos/as con dificultades de aprendizaxe sen 
diagnosticar e o número de alumnos/as diagnosticados de TDAH ( a maioría con 
medicación), polo que o noso plan incidirá de forma especial nestes trastornos. 

 
Pautas de actuación con alumnado TDH: 
 
Na aula 
1. Colocación: en primeira fila, cerca do profesor, ao lado doutro/as alumno/as non 
perturbadores. 
2. Cando digamos as tarefas e cando marquemos datas de exames ou datas de entrega 
de traballos,  asegurarémonos de que os anota, de forma clara nun lugar visible. 
3. Cando o/a vexamos despistado, facerllo notar e centrar a súa atención. 
4. Cando teña que entregar algún traballo, se non o entregan na data prevista, darlle una 
segunda oportunidade. 
 
Nos exames 
1. Colocación: diante, lonxe de portas e ventas. 
2. Evitar ruídos e distraccións. 
3. Darlle máis tempo se o precisa. 
4. Insistirlle en que repase. Se cando entrega o exame vemos que ten algo incompleto , 
pedirlle que revise esa pregunta. 
 

 

TEMAS  TRANSVERSAIS_______________________________ 

 
Educación para o consumo: 
 
Os números, aplicados ás oscilacións dos prezos, a situacións problemáticas relativas a 
transaccións comerciais, interese bancario, pagamentos aprazados... 
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Os números para a planificación de presupostos. 
Formulación de ecuacións para resolver problemas de consumo. 
Tratamento estatístico da información relativa aos intereses do consumidor: consumo, 
evolución de prezos e mercados, inflación, situacións económicas de empresas ou 
institucións... 
 
Educación para a saúde: 
 
Estudo sobre estatísticas referentes a hábitos de hixiene. Representación gráfica. 
Estudo estatístico sobre a incidencia de certas enfermidades comparándoa cos hábitos 
dos pacientes, cos lugares nos que viven, coas condicións hixiénicas xerais, co seu 
estado físico habitual... 
 
Educación moral e cívica: 
 
Estudo da lei electoral en vigor en España e comparación con outros procedementos de 
repartición (proporcional ao número de votantes, por exemplo). 
Estudo do comportamento cívico dun grupo de cidadáns ante certa situación, 
clasificándoos por grupos de idades, por sexo, etc. Representación gráfica. 
 
Educación para a paz: 
 
Utilización dos números e as súas operacións para obter resultados, sacar conclusións e 
analizar de forma crítica fenómenos sociais, distribución da riqueza, etc. 
Estudo sobre o aumento de inmigrantes en certa zona e comportamento do resto dos 
cidadáns ante este feito. 
 
Educación para a igualdade de oportunidades: 
 
Realización de estudos sociais referentes a home/muller (traballo en certa actividade, 
remuneración), e interpretación de posibles discriminacións entre sexos. 
Representación gráfica dos estudos realizados. 
 
Educación ambiental: 
 
Busca de información sobre ecuacións que rexen o crecemento de certas especies 
animais. 
Determinación do aumento ou diminución da poboación das devanditas especies en certo 
período de tempo. 
Estudos estatísticos sobre desastres ecolóxicos que tivesen lugar en zonas diferentes. 
 
Educación vial: 
 
Busca da expresión analítica do movemento dun vehículo que circula a certa velocidade. 
Estudo de posibles incidencias nese movemento e consecuencias que se poden derivar. 
Estudo estatístico sobre accidentes de tráfico, establecendo relacións coa idade do 
condutor do automóbil, época do accidente, lugar, condicións atmosféricas, etc. 
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA_______________ 
 

Abordarase o tema da integración dos alumnos/as dentro da comunidade educativa, 
facendo fincapé na importancia da solidariedade e evitar actitudes como o illamento, 
egoísmo e acoso escolar. Tratarase de:  

 

 Fomentar o compañeirismo e o traballo en equipo dentro da aula. 
  

 Concienciar o alumno/a da necesidade de respectar as normas de convivencia. 
  

  Fomentar o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 
prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidades. 
 

 Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de 
maneira pacífica. 

 

 Identificar e detectar os casos de acoso escolar e outros conflitos entre o alumnado. 
 

 Promover a aprendizaxe de prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 
ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a 
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto os homes e mulleres por igual, ás 
persoas con discapacidades e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, 
o respecto o Estado de dereito. 

 

 Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
 

 Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 
mediación. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS                                                                                                                                   

 

 

Matemáticas 1º ESO. AULA VIRTUAL 

Matemáticas 2º ESO. AULA VIRTUAL 

Matemáticas académicas 3º ESO. AULA VIRTUAL  

Matemáticas aplicadas 3º ESO. AULA VIRTUAL 

Matemáticas académicas 4º ESO. AULA VIRTUAL  

 

Material complementario: 

Materiais audiovisuais. 

Calculadoras científicas.  

Programas informáticos. 

Encerado dixital. 

Aula virtual. 

Xogos de enxeño:  Dominó, Tangram... 

Papel milimetrado. 

Material de debuxo (Tesoiras, Cartolinas, Compás, Regra ...). 

Libro dixital. 

Sólidos xeométricos. 

Prensa. 

Páxinas web da editorial. 

Videoconferencias. 

Tutoriais.  

Cuestionarios. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES                                                                                                                

Debido a situación ocasionada pola COVID-19 non se realizarán actividades. 
 
INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRACTICA 
DOCENTE 
 
 
Os criterios para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente son os seguintes: 
 

1. A  adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e 
necesidades do alumnado. 

2. As aprendizaxes acadadas polo alumnado. (1) 
3. As medidas de atención a diversidade dentro da aula. 
4. O desenvolvemento da programación didáctica. (2) 
5. A organización da aula para desenvolver a programación. 
6. O aproveitamento de recursos dispoñibles no centro. 
7. Os procedementos de avaliación do alumnado. 
8. A coordinación do profesorado. 

 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
 
 B: bo      A: aceptable       M: mellorable 

 
 

(1)Éxito académico: 
 
 
B  Porcentaxe de aprobados ≥ 90% 
 
A  Porcentaxe de aprobados entre un 75% y un 90% 
 
M Porcentaxe de aprobados ≤ 75% 
 
 
(2) Programación impartida; 
 
 
B Impartida 100% 
 
A Impartida  más de un 75% 
 
M Impartida menos de un 75% 
     

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA                    
 
A avaliación afecta , non só aos procesos de aprendizaxe do alumnado senón tamén ao 
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resto de elementos implicados no proceso de ensino, ao profesor e ao mesmo deseño 
curricular, avaliando os obxectivos, contidos, competencias básicas, metodoloxía, 
recursos organizativos e materiais, e o propio sistema de avaliación. Neste sentido, aos 
datos achegados pola avaliación continua dos alumnos, parece conveniente incorporar 
información sobre a idoneidade dos distintos compoñentes da programación. 
 
Esta avaliación farase en tres fases: 
 
1. Tras a súa planificación e previamente ao seu desenvolvemento e aplicación en 
unidades ou proxectos de traballo, testar a inclusión, idoneidade e pertinencia de todos 
os elementos curriculares prescritivos 
 
2. Reorientación continua tras a aplicación na aula da programación. Reflexión sobre os 
instrumentos de avaliación como o caderno ou diario do profesor e o rexistro da 
información . As opinións do alumnado a través das súas autoavaliacións ou as postas 
en común son tamén unha referencia importante para unha valoración máis participativa 
e compartida do proceso de ensino e aprendizaxe 
 
3. Tras a aplicación real da programación, cando teñamos unha perspectiva máis 
completa que se completará cos resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado. 
 
Para avaliar a programación o departamento fixo: 
 
 
 
 

Valoración do 
curso pasado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A pesar das dificultades para impartir clase, debido ao elevado 
número de alumnos/as con respecto ás dimensións da aula, ás  
mamparas e aos continuos problemas cos equipos informáticos, 
cumpriuse a programación, tratando case tódolos contidos agás a 
estatística e probabilidade. 
Con respecto aos alumnos/as con matemáticas pendentes de 
cursos anteriores cabe sinalar a falta de interese (non entregan os 
boletíns e non se presentan ás probas escritas) agás en 4ºESO. 

Número e 
porcentaxes de 
suspensos por 
curso e grupo: 
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1º 

ESO 

 
B 

 
20 

 
3 

 
15% 

 
2º 

ESO 

 
B 

 
25 

 
3 

 
12% 

 
C 

 
20 

 
5 

 
25% 

 
C 

 
27 

 
1 

 
4% 

 
D 

 
20 

 
5 

 
25% 

    

 
 
 

3º 
ESO 

 
A 

 
22 

 
0 

 
0% 

 
 
 

4º 
ESO 

 
A 

 
24 

 
3 

 
12% 

 
B 

 
22 

 
10 

 
45% 

 
B 

 
24 

 
6 

 
25% 

 
C 

 
22 

 
7 

 
32% 

    

Problemas 
atopados 
durante o curso 
pasado: 
 
 
 
 

 

O elevado número de alumnos/as con respecto ás dimensións da 

aula, e as  mamparas fixeron difícil o desenvolvemento normal das 

clases en todos os niveis agás en primeiro. 

Así mesmo cabe salientar que houbo moitos alumnos/as con reforzo 

e algúns con  adaptacións curriculares, que saían tan só unha hora 

semanal da aula .  

Houbo  bastantes problemas cos equipos informáticos ( 

ordenadores, encerados dixitais), o que supuxo perder tempo de 

clase, intentando solucionalos. 

 

Propostas de 
mellora para 
solucionalos no 
presente curso: 
 
 

 
Que se soliciten máis profesores de apoio  para secundaria. 
Que en cada curso non haxa máis dunha sesión  a última hora. 
Que se saquen as mamparas e facer desdobres  nos cursos máis 
numerosos. 
Que se contrate un profesional para facer mantemento dos 
equipos informáticos. 
 
 

Comentarios 
finais: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A colocación de mamparas  nas aulas ( con reducidas dimensións) 
fai que o alumnado teña dificultades para ver o encerado e 
escoitar as explicacións, polo que   propoñemos eliminalas e  facer 
desdobres  en todos os cursos ou habilitar espazos máis grandes. 
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COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO 

 

 

Profesora do departamento: Cristina Meitín Santamaría, imparte clases  de matemáticas 
académicas en 3ºA, 3ºB, 3ºC , matemáticas en 1ºC e exentos de francés de 1ºB/C 

 

 

 

 

 

Profesora do departamento: Noelia González Naveiras, imparte clases de Matemáticas en 
1ºA, 1ºB, matemáticas aplicadas en 3ºB e   desdobre matemáticas académicas en 4ºB. 

 

 

 

 

 

Profesora do departamento: Laura Aneiros Pardo, imparte clases de matemáticas en 2ºB, 
2ºC, exentos de francés de  2º B/C, economía de 4º ESO e tecnoloxía en 2ºC 

 

 

 

 

Xefa de departamento: María José campos Díaz, imparte clases de matemáticas 
académicas en 4º A, 4ºB e matemáticas de 2ºA e 2ºD. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa

(LOMCE)  plantéxase  como  unha  modificación  parcial  da  Lei  Orgánica  de

Educación  (LOE)  do  ano  2006.  Establece  unha  nova  organización  da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. No referente aos principios

que  inspiran  o  sistema  educativo  español,  incorporáronse,  entre  outros,  os

seguintes:

- A equidade e a igualdade de dereitos e oportunidades que garantan o pleno

desenvolvemento da personalidade de alumnado a través da educación.

- O recoñecemento dos proxenitores e titores como primeiros responsables da

educación dos seus fillos.

-  O  desenvolvemento  de  valores  que  fomenten  a  igualdade  efectiva  entre

homes e mulleres e que axuden a previr a violencia de xénero.

No posterior desarrollo normativo, RD. 1105/2014, de 26 de decembro polo que

se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato,

establécese o currículo básica desas dúas etapas.

No curso  escolar  2015/2016 implantáronse as  modificacións no currículo,  a

organización,  os  obxectivos  e  requisitos  para  a  obtención  de  certificados e

títulos,  os programas,  a  promoción e a avaliación da educación secundaria

obrigatoria para os cursos primeiro e terceiro, e no curso escolar 2016/2017,

rematouse a implantación LOMCE nos cursos segundo e cuarto.

A nosa programación didáctica desenvolve o currículo establecido. Recolle a

planificación necesaria para levar a cabo o proceso de ensino e aprendizaxe do

alumnado de xeito coordinado entre os profesores do departamento didáctico.

A educación secundaria obrigatoria debe combinar o principio dunha educación

común para todo o alumnado coa atención á diversidade. Porén adoptaranse

as medidas organizativas e curriculares que, de forma flexible, se adecúen ás

características do alumnado.

5
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Na regulación das ensinanzas mínimas ten especial relevancia a definición das

competencias clave que comenzaron a desenvolverse na etapa anterior, que

serán  completadas  na  educación  secundaria  obrigatoria  e  deberán  ser

alcanzadas  por  todo  o  alumnado.  Tales  competencias  permiten  identificar

aquela  aprendizaxes  que  se  consideran  imprescindibles  desde  un  enfoque

integrador e orientado á aplicación dos saberes adquiridos.

Esta  programación  vai  dirixida  aos  alumnos  de  ensinanza  secundaria

obrigatoria do CPI O Feal, no concello de Narón. Os niveis e grupos que se van

impartir  ao  longo  deste  curso  académico  en  Xeografía  e  Historia  son  os

seguintes:

• 1º ESO: 3 grupos

• 2º ESO: 4 grupos

• 3º ESO: 3 grupos

• 4º ESO: 2 grupos

Tamén lle foron asignadas a este departamento didáctico: Valores Éticos, que

se impartirán nos seguintes niveis e grupos:

• 2º ESO: grupos B, C, D.

• 3º ESO: grupo A.

A distribución dos niveis e grupos entre as dúas profesoras do departamento é

o seguinte:

- Mª Dolores Beceiro: Xeografía e Historia en 2º ESO, grupos: A, C, D. En 3º

ESO, grupos: A, B, C. Valores Éticos, 2º ESO: C, D. En 3º ESO, grupo A.

- Manuela Santalla López: Xeografía e Historia en 1º da ESO, grupos: A, B, C.

En 2º ESO, grupo B. En 4º ESO, grupos: A, B. Valores Éticos, 2º ESO, grupo:

B.
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Aínda que non está recollida no horario do profesorado, a reunión mensual do

Departamento de Xeografía e Historia realizarase os últimos martes do mes a

partir das 12:05.

2.  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E

CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

En cada un dos apartados deste capítulo  se enumerarán os estándares de

aprendizaxe que se traballarán en cada nivel en relación coas competencias

básicas seguindo o establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que

se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato

na Comunidade Autónoma de Galicia.

2.1. COMPETENCIAS CLAVE PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 1º DA ESO.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

-  Interpreta  como  inflúen  os  movementos  astronómicos  na  distribución  da

radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.

- Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares

horas.

-  Clasifica e distingue distintas proxeccións,  e compara unha proxección de

Mercator con unha de Peters.

- Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.

- Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da

Terra e as súa principais características.

-  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de

coordenadas xeográficas.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.

-  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas
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principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes,

ríos e cadeas montañosas principais.

- Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os

elementos máis importantes.

- Explica as características xerais do relevo europeo.

- Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo.

- Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa.

- Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.

- Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos

naturais.

-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais  actuais  e  localiza  páxinas  e  recursos  web  directamente

relacionados con eles.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves

xeográficos.

- Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.

- Distingue etapas dentro da historia antiga.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

- Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón,

como os imperios de Mesopotamia e de Exipto.

- Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia.

- Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se

considera que a cultura europea parte da Grecia clásica.
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Comunicación lingüística

-  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas

principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes,

ríos e cadeas montañosas principais.

- Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os

elementos máis importantes.

- Explica as características xerais do relevo europeo.

- Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa.

-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais  actuais  e  localiza  páxinas  e  recursos  web  directamente

relacionados con eles.

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

- Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e

describe as características básicas da vida en cada un.

- Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón,

como os imperios de Mesopotamia e de Exipto.

- Describe as principais características das etapas históricas en que se divide

Exipto.

- Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.

-  Describe  algunhas  das  diferenzas  entre  a  democracia  grega  e  as

democracias actuais.

- Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.

Competencia dixital 

-  Interpreta  como  inflúen  os  movementos  astronómicos  na  distribución  da

radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.
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- Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares

horas.

-  Clasifica e distingue distintas proxeccións,  e compara unha proxección de

Mercator con unha de Peters.

-Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.

- Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da

Terra e as súa principais características.

-  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de

coordenadas xeográficas.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.

-  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas

principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes,

ríos e cadeas montañosas principais.

- Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os

elementos máis importantes.

- Explica as características xerais do relevo europeo.

- Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo.

- Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa.

- Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.

- Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos

naturais.

-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais  actuais  e  localiza  páxinas  e  recursos  web  directamente

relacionados con eles.

Conciencia e expresións culturais.
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- Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do

pasado.

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

- Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai".

- Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.

-  Localiza  nun  mapa  os  principais  exemplos  da  arquitectura  exipcia  e  da

mesopotámica.

- Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.

- Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se

considera que a cultura europea parte da Grecia clásica.

- Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.

- Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.

-  Entende  o  que  significou  a  romanización  en  distintos  ámbitos  sociais  e

xeográficos.

Competencias sociais e cívicas

- Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do

pasado.

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

- Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos

materiais ou textuais.

- Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de

Alexandre.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
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-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves

xeográficos.

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

- Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.

- Distingue etapas dentro da historia antiga.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

- Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e

describe as características básicas da vida en cada un.

- Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela.

- Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai".

-  Diferencia  entre  as  fontes  prehistóricas  (restos  materiais  e  ágrafos)  e  as

fontes históricas (textos).

- Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia.

- Describe as principais características das etapas históricas en que se divide

Exipto.

- Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.

-  Localiza  nun  mapa  os  principais  exemplos  da  arquitectura  exipcia  e  da

mesopotámica.

- Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a

partir de fontes históricas de diferentes tipos.

-  Describe  algunhas  das  diferenzas  entre  a  democracia  grega  e  as

democracias actuáis.

- Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.

- Elabora un mapa do imperio de Alexandre.
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- Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre

Magno.

- Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.

- Dá exemplos representativos das áreas do saber grego e discute por que se

considera que a cultura europea parte da Grecia clásica.

- Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.

- Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as

do imperio medio de Roma antiga.

- Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.

-  Fai  un  mapa  da  Península  Ibérica  no  que  se  reflicten  os  cambios

administrativos na época romana.

- Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.

-  Entende  o  que  significou  a  romanización  en  distintos  ámbitos  sociais  e

xeográficos.

Aprender a aprender

-  Interpreta  como  inflúen  os  movementos  astronómicos  na  distribución  da

radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.

- Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares

horas.

-  Clasifica e distingue distintas proxeccións,  e compara unha proxección de

Mercator con unha de Peters.

- Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.

- Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da

Terra e as súa principais características.

-  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de
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coordenadas xeográficas.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.

-  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas

principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes,

ríos e cadeas montañosas principais.

- Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os

elementos máis importantes.

- Explica as características xerais do relevo europeo.

- Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo.

- Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa.

- Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.

- Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos

naturais.

-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais  actuais  e  localiza  páxinas  e  recursos  web  directamente

relacionados con eles.

- Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos

materiais ou textuais.

- Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de

Alexandre.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

- Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e

describe as características básicas da vida en cada un.

- Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela.

- Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón,
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como os imperios de Mesopotamia e de Exipto.

- Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materias e ágrafos) e as fontes

históricas (textos).

- Interpreta un mapa cronolóxico - xeográfico da expansión exipcia.

-  Localiza  nun  mapa  os  principais  exemplos  da  arquitectura  exipcia  e  da

mesopotámica.

- Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a

partir de fontes históricas de diferentes tipos.

-  Describe  algunhas  das  diferenzas  entre  a  democracia  grega  e  as

democracias actuais.

- Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.

- Elabora un mapa do imperio de Alexandre.

- Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre

Magno.

- Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.

- Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as

do imperio medio de Roma antiga.

- Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.

-  Fai  un  mapa  da  Península  Ibérica  no  que  se  reflicten  os  cambios

administrativos na época romana.

- Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.

2.2. COMPETENCIAS CLAVE PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 2º DA ESO.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

- Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia,
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utilizando datos de coordenadas xeográficas.

- Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.

-  Localiza  nun  mapa  os  grandes  conxuntos  ou  espazos  bioclimáticos  de

España.

-  Analiza e compara  as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e

imaxes.

- Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.

- Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.

-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da

web directamente relacionados con eles.

-  Localiza  no  mapa  mundial  os  continentes  e  as  áreas  máis  densamente

poboadas.

-  Explica  o  impacto  das  ondas  migratorias  nos  países  de  orixe  e  nos  de

acollemento.

- Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa

evolución e a súa dinámica.

-  Explica  a  pirámide  de  poboación  de  España  e  das  súas  comunidades

autónomas.

-  Analiza  en  distintos  medios  os  movementos  migratorios  nas  últimas  tres

décadas en España.
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-  Coñece  o  proceso  da  emigración  galega,  as  súas  etapas  e  os  destinos

principais. 

-  Realiza  un  gráfico  con  datos  da  evolución  do  crecemento  da  poboación

urbana no mundo.

-  Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di  a que país

pertencen e explica a súa posición económica.

- Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

- Distingue os tipos de cidades do noso continente.

- Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de

Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita.

- Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual

dalgúns deles.

- Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes

virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de

países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.

- Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.

-  Compara  paisaxes  humanizadas  españolas  segundo  a  súa  actividade

económica.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves

xeográficos.

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

Comunicación lingüística
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- Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.

-  Localiza  nun  mapa  os  grandes  conxuntos  ou  espazos  bioclimáticos  de

España.

-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da

web directamente relacionados con eles.

- Explica as características da poboación europea.

- Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa

evolución  e  a  súa  dinámica.  Compara  entre  países  a  poboación  europea

segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.

-  Explica  a  pirámide  de  poboación  de  España  e  das  súas  comunidades

autónomas.

-  Analiza  en  distintos  medios  os  movementos  migratorios  nas  últimas  tres

décadas en España.

-  Realiza  un  gráfico  con  datos  da  evolución  do  crecemento  da  poboación

urbana no mundo.

-  Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di  a que país

pertencen e explica a súa posición económica.

- Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

- Distingue os tipos de cidades do noso continente.

- Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de

Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita.

- Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual

dalgúns deles.
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- Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes

virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de

países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos

- Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.

-  Compara  paisaxes  humanizadas  españolas  segundo  a  súa  actividade

económica.

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

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

- Explica a importancia do Camiño de Santiago.

- Describe características da arte románica, gótica e islámica.

Competencia dixital 

- Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia,

utilizando datos de coordenadas xeográficas.

- Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.

-  Localiza  nun  mapa  os  grandes  conxuntos  ou  espazos  bioclimáticos  de

España.

-  Analiza e compara  as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e

imaxes.

- Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.

- Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.
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-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da

web directamente relacionados con eles.

-  Localiza  no  mapa  mundial  os  continentes  e  as  áreas  máis  densamente

poboadas.

-  Explica  o  impacto  das  ondas  migratorias  nos  países  de  orixe  e  nos  de

acollemento.

- Explica as características da poboación europea.

- Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa

evolución  e  a  súa  dinámica.  Compara  entre  países  a  poboación  europea

segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.

-  Explica  a  pirámide  de  poboación  de  España  e  das  súas  comunidades

autónomas.

-  Analiza  en  distintos  medios  os  movementos  migratorios  nas  últimas  tres

décadas en España.

-  Realiza  un  gráfico  con  datos  da  evolución  do  crecemento  da  poboación

urbana no mundo.

-  Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di  a que país

pertencen e explica a súa posición económica.

- Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

- Distingue os tipos de cidades do noso continente.

- Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de

Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita.

- Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual

dalgúns deles.

- Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes
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virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de

países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos

- Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.

-  Compara  paisaxes  humanizadas  españolas  segundo  a  súa  actividade

económica.

Conciencia e expresións culturais.

- Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do

pasado.

- Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

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

- Explica a importancia do Camiño de Santiago.

- Describe características da arte románica, gótica e islámica.

Competencias sociais e cívicas

-  Localiza  no  mapa  mundial  os  continentes  e  as  áreas  máis  densamente

poboadas.

-  Explica  o  impacto  das  ondas  migratorias  nos  países  de  orixe  e  nos  de

acollemento.

- Explica as características da poboación europea.

- Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa

evolución  e  a  súa  dinámica.  Compara  entre  países  a  poboación  europea

segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.

-  Explica  a  pirámide  de  poboación  de  España  e  das  súas  comunidades

autónomas.

-  Analiza  en  distintos  medios  os  movementos  migratorios  nas  últimas  tres

décadas en España.
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-  Realiza  un  gráfico  con  datos  da  evolución  do  crecemento  da  poboación

urbana no mundo.

-  Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di  a que país

pertencen e explica a súa posición económica.

- Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

- Distingue os tipos de cidades do noso continente.

- Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de

Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita.

- Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual

dalgúns deles.

- Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.

-  Compara  paisaxes  humanizadas  españolas  segundo  a  súa  actividade

económica.

- Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do

pasado.

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

- Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas

restos materiais ou textuais.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves

xeográficos.

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

- Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre
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o pasado.

- Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas

dos reinos xermánicos.

- Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.

- Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

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

-  Interpreta  mapas que  describen  os  procesos de  conquista  e  repoboación

cristiás na Península Ibérica.

- Explica a importancia do Camiño de Santiago.

- Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades

medievais europeas.

- Describe características da arte románica, gótica e islámica.

Aprender a aprender

- Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia,

utilizando datos de coordenadas xeográficas.

- Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.

- Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.

- Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.

-  Localiza  nun  mapa  os  grandes  conxuntos  ou  espazos  bioclimáticos  de

España.

-  Analiza e compara  as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e

imaxes.
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- Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.

- Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.

-  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a  problemas

ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da

web directamente relacionados con eles.

-  Localiza  no  mapa  mundial  os  continentes  e  as  áreas  máis  densamente

poboadas.

-  Explica  o  impacto  das  ondas  migratorias  nos  países  de  orixe  e  nos  de

acollemento.

- Explica as características da poboación europea.

- Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa

evolución  e  a  súa  dinámica.  Compara  entre  países  a  poboación  europea

segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.

-  Explica  a  pirámide  de  poboación  de  España  e  das  súas  comunidades

autónomas.

-  Analiza  en  distintos  medios  os  movementos  migratorios  nas  últimas  tres

décadas en España.

-  Realiza  un  gráfico  con  datos  da  evolución  do  crecemento  da  poboación

urbana no mundo.

-  Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di  a que país

pertencen e explica a súa posición económica.

- Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

- Distingue os tipos de cidades do noso continente.

- Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de

Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita.

- Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual
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dalgúns deles.

- Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes

virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de

países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.

- Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.

-  Compara  paisaxes  humanizadas  españolas  segundo  a  súa  actividade

económica.

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

- Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas

restos materiais ou textuais.

- Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre

o pasado.

- Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas

dos reinos xermánicos.

-  Interpreta  mapas que  describen  os  procesos de  conquista  e  repoboación

cristiás na península ibérica.

2.3. COMPETENCIAS CLAVE PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 3º DA ESO.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

- Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

-  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de

coordenadas xeográficas.

- Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos.

- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades

autónomas, capitais, provincias e illas.

- Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o
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grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

- Diferencia os sectores económicos europeos.

-  Define  o  desenvolvemento  sustentable  e  describe  conceptos  clave

relacionados con el.

-  Sitúa no mapa as principais  zonas cerealistas,  como exemplo de recurso

agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no

mundo.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras

de enerxía no mundo.

- Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

-  Procura  información  sobre  a  sobreexplotación  dos  caladoiros  de  pesca,

usando recursos impresos e dixitais.

- Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

- Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves

xeográficos.

- Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

- Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a

súa conquista e a súa colonización.

Comunicación lingüística
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- Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

- Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos.

- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades

autónomas, capitais, provincias e illas.

- Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o

grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

- Diferencia os sectores económicos europeos.

-  Diferencia  aspectos  concretos  e  a  súa  interrelación  dentro  dun  sistema

económico.

-  Define  o  desenvolvemento  sustentable  e  describe  conceptos  clave

relacionados con el.

- Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

-  Procura  información  sobre  a  sobreexplotación  dos  caladoiros  de  pesca,

usando recursos impresos e dixitais.

- Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de

lendas e símbolos adecuados.

- Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

- Describe as características do comercio internacional na actualidade.

- Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se

constitúen.

- Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

- Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

-  Comparar  as características do consumo interior  de países como Brasil  e

Francia.
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- Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o

funcionamento do comercio,  e  sinala os organismos que agrupan as zonas

comerciais. 

- Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.

- Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de

pobreza.

-  Sinala  áreas de conflito  bélico  no mapamundi  e  relaciónaas con factores

económicos.

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

-  Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a

partir de fontes históricas de diversos tipos.

- Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

-  Analiza obras,  ou fragmentos delas,  dalgúns autores desta época no seu

contexto.

- Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a

súa conquista e a súa colonización.

-  Sopesa  interpretacións  conflitivas  sobre  a  conquista  e  a  colonización  de

América.

Competencia dixital 

- Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

-  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de

coordenadas xeográficas.

- Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos.

- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades

autónomas, capitais, provincias e illas.
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- Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o

grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

-  Define  o  desenvolvemento  sustentable  e  describe  conceptos  clave

relacionados con el.

-  Sitúa no mapa as principais  zonas cerealistas,  como exemplo de recurso

agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no

mundo.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras

de enerxía no mundo.

-  Procura  información  sobre  a  sobreexplotación  dos  caladoiros  de  pesca,

usando recursos impresos e dixitais.

- Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro

gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae

conclusións.

- Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

- Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

- Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

-  Comparar  as características do consumo interior  de países como Brasil  e

Francia.

- Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o

funcionamento do comercio,  e  sinala os organismos que agrupan as zonas

comerciais. 

- Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.

Conciencia e expresións culturais.
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- Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

- Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

- Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do

pasado.

-  Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a

partir de fontes históricas de diversos tipos.

- Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

-  Analiza obras,  ou fragmentos delas,  dalgúns autores desta época no seu

contexto.

Competencias sociais e cívicas

- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades

autónomas, capitais, provincias e illas.

- Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o

grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

- Diferencia os sectores económicos europeos.

-  Diferencia  aspectos  concretos  e  a  súa  interrelación  dentro  dun  sistema

económico.

-  Define  o  desenvolvemento  sustentable  e  describe  conceptos  clave

relacionados con el.

-  Procura  información  sobre  a  sobreexplotación  dos  caladoiros  de  pesca,

usando recursos impresos e dixitais.

- Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro

gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae

conclusións.

- Describe as características do comercio internacional na actualidade.
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- Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se

constitúen.

-  Comparar  as características do consumo interior  de países como Brasil  e

Francia.

- Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de

pobreza.

-  Sinala  áreas de conflito  bélico  no mapamundi  e  relaciónaas con factores

económicos.

- Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do

pasado.

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

- Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas

restos materiais ou textuais.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves

xeográficos.

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

- Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento,

Barroco, Absolutismo, etc.).

-  Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a

partir de fontes históricas de diversos tipos.

- Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

-  Analiza obras,  ou fragmentos delas,  dalgúns autores desta época no seu

contexto.
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-  Distingue  as  características  de  réximes  monárquicos  autoritarios,

parlamentarios e absolutos.

- Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado

dos Reis Católicos.

- Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a

súa conquista e a súa colonización.

- Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.

-  Sopesa  interpretacións  conflitivas  sobre  a  conquista  e  a  colonización  de

América.

- Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como

a dos "Trinta Anos".

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Diferencia  aspectos  concretos  e  a  súa  interrelación  dentro  dun  sistema

económico.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no

mundo.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras

de enerxía no mundo.

- Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

-  Procura  información  sobre  a  sobreexplotación  dos  caladoiros  de  pesca,

usando recursos impresos e dixitais.

- Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de

lendas e símbolos adecuados.

- Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro

gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae

conclusións.
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- Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

- Describe as características do comercio internacional na actualidade.

- Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se

constitúen.

- Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

- Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

-  Comparar  as características do consumo interior  de países como Brasil  e

Francia.

- Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o

funcionamento do comercio,  e  sinala os organismos que agrupan as zonas

comerciais. 

- Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.

- Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de

pobreza.

-  Sinala  áreas de conflito  bélico  no mapamundi  e  relaciónaas con factores

económicos.

Aprender a aprender

- Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

-  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de

coordenadas xeográficas.

- Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos.

- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades

autónomas, capitais, provincias e illas.

- Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o
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grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

- Diferencia os sectores económicos europeos.

-  Diferencia  aspectos  concretos  e  a  súa  interrelación  dentro  dun  sistema

económico.

-  Define  o  desenvolvemento  sustentable  e  describe  conceptos  clave

relacionados con el.

-  Sitúa no mapa as principais  zonas cerealistas,  como exemplo de recurso

agrario no mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no

mundo.

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras

de enerxía no mundo.

- Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

-  Procura  información  sobre  a  sobreexplotación  dos  caladoiros  de  pesca,

usando recursos impresos e dixitais.

- Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de

lendas e símbolos adecuados.

- Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro

gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae

conclusións.

- Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

- Describe as características do comercio internacional na actualidade.

- Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se

constitúen.

- Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

34



Programación didáctica Departamento Xerografía e Historia. Curso 2021 – 22 

- Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

-  Comparar  as características do consumo interior  de países como Brasil  e

Francia.

- Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o

funcionamento do comercio,  e  sinala os organismos que agrupan as zonas

comerciais. 

- Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.

- Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de

pobreza.

-  Sinala  áreas de conflito  bélico  no mapamundi  e  relaciónaas con factores

económicos.

- Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do

pasado.

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

- Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas

restos materiais ou textuais.

- Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento,

Barroco, Absolutismo, etc.).

-  Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a

partir de fontes históricas de diversos tipos.

-  Analiza obras,  ou fragmentos delas,  dalgúns autores desta época no seu

contexto.

-  Distingue  as  características  de  réximes  monárquicos  autoritarios,

parlamentarios e absolutos.

- Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado
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dos Reis Católicos.

- Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a

súa conquista e a súa colonización.

-  Sopesa  interpretacións  conflitivas  sobre  a  conquista  e  a  colonización  de

América.

- Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como

a dos "Trinta Anos".

2.4. COMPETENCIAS CLAVE PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 4º DA ESO.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

- Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza

o papel dos científicos na súa propia época.

-  Comprende  as  implicacións  do  empiricismo  e  o  método  científico  nunha

variedade de áreas.

- Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances

científicos e tecnolóxicos do século XIX.

-  Crea  contidos  que  inclúen  recursos  como textos,  mapas  e  gráficos,  para

presentar  algún  aspecto  conflitivo  das  condicións  sociais  do  proceso  de

globalización.

- Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e

para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o

desxeamento do Báltico.

- Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX

coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
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-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves

xeográficos.

Comunicación lingüística

- Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o

Parlamentarismo.

- Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

- Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten

nalgunhas monarquías.

- Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.

- Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas

non  só  como  información  senón  tamén  como  evidencia  para  os/as

historiadores/as.

-  Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos  dalgunha  das

revolucións  burguesas  da  primeira  metade  do  século  XIX,  acudindo  a

explicacións causais, e sinala os proles e os contras.

-  Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos  dalgunha  das

revolucións  burguesas  do  século  XVIII,  acudindo  a  explicacións  causais,  e

indica os proles e os contras.

- Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.

- Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.

-  Analiza  e  compara  a  industrialización  de  diferentes  países  de  Europa,

América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

- Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.

- Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.

-  Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade

que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.
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- Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.

- Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos

aliados.

- Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa

época e na actualidade.

-  Comenta  analiticamente cadros,  esculturas  e exemplos  arquitectónicos da

arte do século XIX.

- Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

-  Analiza  interpretacións  diversas  de  fontes  históricas  e  historiográficas  de

distinta procedencia.

- Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.

- Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.

- Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a

elas.

-  Explica  as  causas  da  Guerra  Civil  española  no  contexto  europeo  e

internacional.

- Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a

mundial.

-  Elabora  unha  narrativa  explicativa  das  causas  e  as  consecuencias  da  II

Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.

-  Utilizando  fontes  históricas  e  historiográficas,  explica  algúns  dos  conflitos

enmarcados na época da Guerra Fría.

- Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.

- Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.

- Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.
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- Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.

- Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria

histórica.

- Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos

tralo colapso da URSS.

- Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do

século XX e na actualidade.

- Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na

sociedade  española  da  transición:  coroación  de  Xoán  Carlos  I,  lei  para  a

reforma  política  de  1976,  lei  de  amnistía  de  1977,  apertura  de  Cortes

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais,

creación do Estado das autonomías, etc.

-  Analiza  o  problema  do  terrorismo  en  España  durante  esta  etapa  (ETA,

GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas,

a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.

- Discute sobre a construción da Europea e do seu futuro.Unión 

- Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora

argumentos a favor e en contra.

- Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.

- Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.

-  Crea  contidos  que  inclúen  recursos  como textos,  mapas  e  gráficos,  para

presentar  algún  aspecto  conflitivo  das  condicións  sociais  do  proceso  de

globalización.

- Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e

para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o

desxeamento do Báltico.
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- Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.

Competencia dixital 

- Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora

argumentos a favor e en contra.

- Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.

-  Crea  contidos  que  inclúen  recursos  como textos,  mapas  e  gráficos,  para

presentar  algún  aspecto  conflitivo  das  condicións  sociais  do  proceso  de

globalización.

Conciencia e expresións culturais.

- Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten

nalgunhas monarquías.

-  Comenta  analiticamente cadros,  esculturas  e exemplos  arquitectónicos da

arte do século XIX.

- Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

Competencias sociais e cívicas

- Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o

Parlamentarismo.

- Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

- Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten

nalgunhas monarquías.

- Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza

o papel dos científicos na súa propia época.

-  Comprende  as  implicacións  do  empiricismo  e  o  método  científico  nunha

variedade de áreas.

40



Programación didáctica Departamento Xerografía e Historia. Curso 2021 – 22 

- Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.

- Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas

non  só  como  información  senón  tamén  como  evidencia  para  os/as

historiadores/as.

-  Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos  dalgunha  das

revolucións  burguesas  da  primeira  metade  do  século  XIX,  acudindo  a

explicacións causais, e sinala os proles e os contras.

-  Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos  dalgunha  das

revolucións  burguesas  do  século  XVIII,  acudindo  a  explicacións  causais,  e

indica os proles e os contras.

- Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.

- Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.

-  Analiza  e  compara  a  industrialización  de  diferentes  países  de  Europa,

América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

- Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.

- Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.

- Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios

económicos en España.

- Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances

científicos e tecnolóxicos do século XIX.

-  Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade

que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.

- Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.

-  Sabe  recoñecer  cadeas  e  interconexións  causais  entre  colonialismo,

imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

- Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I
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Guerra Mundial.

- Analiza o novo mapa político de Europa.

- Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos

aliados.

- Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa

época e na actualidade.

-  Comenta  analiticamente cadros,  esculturas  e exemplos  arquitectónicos da

arte do século XIX.

- Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

-  Analiza  interpretacións  diversas  de  fontes  históricas  e  historiográficas  de

distinta procedencia.

-  Relaciona  algunhas  cuestións  concretas  do  pasado  co  presente  e  as

posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de

2008.

- Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.

- Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.

- Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a

elas.

-  Explica  as  causas  da  Guerra  Civil  española  no  contexto  europeo  e

internacional.

- Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras

segundo as narrativas).

- Sitúa nun mapa as fases do conflito.

- Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a

mundial.
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-  Elabora  unha  narrativa  explicativa  das  causas  e  as  consecuencias  da  II

Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.

- Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.

-  Utilizando  fontes  históricas  e  historiográficas,  explica  algúns  dos  conflitos

enmarcados na época da Guerra Fría.

- Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.

- Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.

- Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África

subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).

- Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.

- Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo

asalariado.

- Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.

- Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases

da ditadura de Franco.

- Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria

histórica.

-  Interpreta  o renacemento  e o  declive  das nacións no novo mapa político

europeo desa época.

- Comprende os proles e contras do estado do benestar.

- Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos

tralo colapso da URSS.

- Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do

século XX e na actualidade.

- Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na

43



Programación didáctica Departamento Xerografía e Historia. Curso 2021 – 22 

sociedade  española  da  transición:  coroación  de  Xoán  Carlos  I,  lei  para  a

reforma  política  de  1976,  lei  de  amnistía  de  1977,  apertura  de  Cortes

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais,

creación do Estado das autonomías, etc.

-  Analiza  o  problema  do  terrorismo  en  España  durante  esta  etapa  (ETA,

GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas,

a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.

- Discute sobre a construción da Europea e do seu futuro.Unión 

- Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora

argumentos a favor e en contra.

- Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.

- Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.

-  Crea  contidos  que  inclúen  recursos  como textos,  mapas  e  gráficos,  para

presentar  algún  aspecto  conflitivo  das  condicións  sociais  do  proceso  de

globalización.

- Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e

para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o

desxeamento do Báltico.

- Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a

unha unión económica e política no século XXI.

- Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX

coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI.

-  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

-  Entende  que  varias  culturas  convivían  á  vez  en  diferentes  enclaves
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xeográficos.

- Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.

- Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora

argumentos a favor e en contra.

-  Crea  contidos  que  inclúen  recursos  como textos,  mapas  e  gráficos,  para

presentar  algún  aspecto  conflitivo  das  condicións  sociais  do  proceso  de

globalización.

Aprender a aprender

- Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o

Parlamentarismo.

- Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

- Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza

o papel dos científicos na súa propia época.

- Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.

- Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas

non  só  como  información  senón  tamén  como  evidencia  para  os/as

historiadores/as.

-  Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos  dalgunha  das

revolucións  burguesas  da  primeira  metade  do  século  XIX,  acudindo  a

explicacións causais, e sinala os proles e os contras.

-  Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos  dalgunha  das

revolucións  burguesas  do  século  XVIII,  acudindo  a  explicacións  causais,  e

indica os proles e os contras.

- Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.
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- Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.

-  Analiza  e  compara  a  industrialización  de  diferentes  países  de  Europa,

América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

- Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.

- Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances

científicos e tecnolóxicos do século XIX.

-  Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade

que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.

- Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.

-  Sabe  recoñecer  cadeas  e  interconexións  causais  entre  colonialismo,

imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

- Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I

Guerra Mundial.

- Analiza o novo mapa político de Europa.

- Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos

aliados.

- Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa

época e na actualidade.

-  Comenta  analiticamente cadros,  esculturas  e exemplos  arquitectónicos da

arte do século XIX.

- Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

-  Analiza  interpretacións  diversas  de  fontes  históricas  e  historiográficas  de

distinta procedencia.

-  Relaciona  algunhas  cuestións  concretas  do  pasado  co  presente  e  as

posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de

2008.

46



Programación didáctica Departamento Xerografía e Historia. Curso 2021 – 22 

- Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.

-  Explica  as  causas  da  Guerra  Civil  española  no  contexto  europeo  e

internacional.

- Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras

segundo as narrativas).

- Sitúa nun mapa as fases do conflito.

- Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a

mundial.

-  Elabora  unha  narrativa  explicativa  das  causas  e  as  consecuencias  da  II

Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.

-  Utilizando  fontes  históricas  e  historiográficas,  explica  algúns  dos  conflitos

enmarcados na época da Guerra Fría.

- Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.

- Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África

subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).

- Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.

- Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.

- Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria

histórica.

-  Interpreta  o renacemento  e o  declive  das nacións no novo mapa político

europeo desa época.

- Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos

tralo colapso da URSS.

- Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do

século XX e na actualidade.
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-  Analiza  o  problema  do  terrorismo  en  España  durante  esta  etapa  (ETA,

GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas,

a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.

- Discute sobre a construción da Europea e do seu futuro.Unión 

- Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora

argumentos a favor e en contra.

- Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.

- Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.

-  Crea  contidos  que  inclúen  recursos  como textos,  mapas  e  gráficos,  para

presentar  algún  aspecto  conflitivo  das  condicións  sociais  do  proceso  de

globalización.

- Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e

para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o

desxeamento do Báltico.

- Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a

unha unión económica e política no século XXI.

-  COMPARA (NUN ASPECTO OU EN VARIOS)  AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS DO

SÉCULO XIX COA REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA DE FINAIS DO SÉCULO XX E PRINCIPIO

DO XXI.

2.5. COMPETENCIAS CLAVE PARA VALORES ÉTICOS EN 2º DA ESO.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

-  Utiliza información de distintas  fontes para analizar  a  dimensión moral  da

ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que estas poden

ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e

ecolóxico, etc.).

- Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e
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xurídicos á investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a

dignidade humana e  os  valores  éticos  recoñecidos na DUDH como criterio

normativo.

-  Destaca  o  problema  e  o  perigo  que  representa  para  o  ser  humano  a

tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as súas causas, e estimando

as  súas  consecuencias  negativas,  como  unha  adición  incontrolada  aos

dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais, que conduce as

persoas cara a unha progresiva deshumanización.

-  Analiza  información  seleccionada  de  diversas  fontes,  coa  finalidade  de

coñecer en que consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que

formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),

sinalando  algúns  perigos  que  estes  encerran  de  prescindir  do  respecto  á

dignidade humana e os seus valores fundamentais.

Comunicación lingüística

- Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas

definicións achegadas por filósofos/as.

- Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes

éticas  ao  ser  humano,  identifica  algunhas  destas  e  ordénaas  segundo  un

criterio racional.

- Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e

expón as súas conclusións mediante unha presentación elaborada con medios

informática.

-  Reflexiona  arredor  do  problema  da  relación  entre  estes  dous  campos,  o

privado e o público, e a posibilidade de que exista un conflito de valores éticos

entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores

éticos,  exemplificando  de  maneira  concreta  tales  casos,  e  expón  as  súas

posibles solucións fundamentadas eticamente.

-  Explica  as  tres  etapas  do  desenvolvemento  moral  na  persoa,  segundo  a

teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e as características propias de cada unha,
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destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.

- Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura

moral.

- Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos

concretos deles e apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e

a conformación dunha personalidade xusta e satisfactoria.

-  Define o concepto de norma e de norma ética,  distinguíndoa das normas

xurídicas, relixiosas, etc.

- Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas

teorías éticas na actualidade, e expresa opinións de forma argumentada.

-  Enuncia  os  elementos  distintivos  das  "teorías  éticas"  e  argumenta  a  súa

clasificación en éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un esquema

coas súas características máis destacadas.

-  Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do

epicureísmo,  e  expón  as  súas  conclusións  cos  argumentos  racionais

correspondentes.

-  Explica  o  significado  do  termo  "eudemonismo"  e  o  que  para  Aristóteles

significa a felicidade como ben supremo, e elabora e expresa conclusións.

-  Achega  razóns  para  clasificar  o  eudemonismo  de  Aristóteles  dentro  da

categoría da ética de fins.

- Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de

utilidade,  o concepto de pracer,  a compatibilidade do egoísmo individual  co

altruísmo  universal  e  a  localización  do  valor  moral  nas  consecuencias  da

acción, entre outras.

- Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.

-  Selecciona e usa información,  en colaboración co grupo,  para entender e

apreciar a importancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que
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se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben

común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas.

-  Procura  e  selecciona  información  en  páxinas  web,  para  identificar  as

diferenzas, as semellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito.

- Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e

xurídicos á investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a

dignidade humana e  os  valores  éticos  recoñecidos na DUDH como criterio

normativo.

-  Analiza  información  seleccionada  de  diversas  fontes,  coa  finalidade  de

coñecer en que consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que

formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),

sinalando  algúns  perigos  que  estes  encerran  de  prescindir  do  respecto  á

dignidade humana e os seus valores fundamentais.

Competencia dixital 

- Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e

expón as súas conclusións mediante unha presentación elaborada con medios

informática.

- Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte

informático, sobre a política aristotélica como unha teoría organicista, cunha

finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado.

-  Procura  e  selecciona  información  en  páxinas  web,  para  identificar  as

diferenzas, as semellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito.

- Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema

tratado, utilizando medios informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e

ordenado racionalmente.

Conciencia e expresións culturais.

- Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se

fundamentaba a súa teoría relativista da moral, destacando as consecuencias
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que esta ten na vida das persoas.

- Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o "intelectualismo moral",

e explica en que consiste e a postura de Platón ao respecto.

-  Enuncia  os  aspectos  fundamentais  da  teoría  hedonista  de  Epicuro  e  os

valores  éticos  que defende,  destacando as  características  que a  identifican

como unha ética de fins.

-  Distingue  os  tres  tipos  de  tendencias  que  hai  no  ser  humano,  segundo

Aristóteles, e a súa relación co que el considera como ben supremo da persoa.

- Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas

éticas de fins.

-  Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo

necesario entre ética, política e xustiza.

Competencias sociais e cívicas

-  Explica  a  concepción  kantiana  do  concepto  de  persoa,  como  suxeito

autónomo capaz de ditar as súas propias normas morais.

-  Comenta e valora a idea de Kant ao concibir  a persoa como un fin en si

mesma, rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros como instrumento

para alcanzar fins alleos a ela.

-  Sinala en  que consiste  a virtude e as  súas características en Aristóteles,

indicando a súa relación cos actos, os hábitos e o carácter.

- Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes

éticas  ao  ser  humano,  identifica  algunhas  destas  e  ordénaas  segundo  un

criterio racional.

-  Reflexiona  arredor  do  problema  da  relación  entre  estes  dous  campos,  o

privado e o público, e a posibilidade de que exista un conflito de valores éticos

entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores

éticos,  exemplificando  de  maneira  concreta  tales  casos,  e  expón  as  súas
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posibles solucións fundamentadas eticamente.

- Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e

á súa finalidade.

- Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha

guía racional  de conduta necesaria na vida do ser humano, expresando de

forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.

- Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser racional e libre,

razón pola que esta é responsable da súa conduta e das consecuencias desta.

-  Explica  as  tres  etapas  do  desenvolvemento  moral  na  persoa,  segundo  a

teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e as características propias de cada unha,

destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.

-  Emprega  o  espírito  emprendedor  para  realizar,  en  grupo,  unha  campaña

destinada a difundir a importancia de respectar os valores éticos, tanto na vida

persoal como na social.

- Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas

teorías éticas na actualidade, e expresa opinións de forma argumentada.

- Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte

informático, sobre a política aristotélica como unha teoría organicista, cunha

finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado.

-  Utiliza información de distintas  fontes para analizar  a  dimensión moral  da

ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que estas poden

ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e

ecolóxico, etc.).

- Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e

xurídicos á investigación práctica, tanto científica como tecnolóxica, tomando a

dignidade humana e  os  valores  éticos  recoñecidos na DUDH como criterio

normativo.

-  Analiza  información  seleccionada  de  diversas  fontes,  coa  finalidade  de
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coñecer en que consisten algúns dos avances en medicina e biotecnoloxía, que

formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),

sinalando  algúns  perigos  que  estes  encerran  de  prescindir  do  respecto  á

dignidade humana e os seus valores fundamentais.

-  Presenta unha actitude de tolerancia e respecto  ante  as  opinións que se

expresan na confrontación de ideas, coa finalidade de solucionar os dilemas

éticos,  sen esquecer  a necesidade de empregar  o rigor  na fundamentación

racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Reflexiona  arredor  do  problema  da  relación  entre  estes  dous  campos,  o

privado e o público, e a posibilidade de que exista un conflito de valores éticos

entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores

éticos,  exemplificando  de  maneira  concreta  tales  casos,  e  expón  as  súas

posibles solucións fundamentadas eticamente.

-  Emprega  o  espírito  emprendedor  para  realizar,  en  grupo,  unha  campaña

destinada a difundir a importancia de respectar os valores éticos, tanto na vida

persoal como na social.

- Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.

- Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte

informático, sobre a política aristotélica como unha teoría organicista, cunha

finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado.

- Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema

tratado, utilizando medios informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e

ordenado racionalmente.

-  Presenta unha actitude de tolerancia e respecto  ante  as  opinións que se

expresan na confrontación de ideas, coa finalidade de solucionar os dilemas

éticos,  sen esquecer  a necesidade de empregar  o rigor  na fundamentación

racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.
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Aprender a aprender

- Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes

éticas  ao  ser  humano,  identifica  algunhas  destas  e  ordénaas  segundo  un

criterio racional.

-  Enuncia  os  elementos  distintivos  das  "teorías  éticas"  e  argumenta  a  súa

clasificación en éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un esquema

coas súas características máis destacadas.

-  Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do

epicureísmo,  e  expón  as  súas  conclusións  cos  argumentos  racionais

correspondentes.

-  Utiliza  e  selecciona  información  sobre  os  valores  éticos  e  cívicos,

identificando e apreciando as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre

eles.

-  Selecciona e usa información,  en colaboración co grupo,  para entender e

apreciar a importancia que Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que

se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben

común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas.

-  Utiliza información de distintas  fontes para analizar  a  dimensión moral  da

ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo que estas poden

ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e

ecolóxico, etc.).

2.6. COMPETENCIAS CLAVE PARA VALORES ÉTICOS EN 3º DA ESO.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

- Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos

nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible

cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos humano

e ambiental, sinalando as causas.

- Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia e a súa
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relación cos valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu medio, e

elabora e expón conclusións.

- Selecciona e contrasta información, colaborando en grupo, sobre algunhas

das ameazas da aplicación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o

contorno  ambiental  e  para  a  vida  (explotación  descontrolada  dos  recursos

naturais,  destrución  de  hábitats,  contaminación  química  e  industrial,  choiva

ácida, cambio climático, desertificación, etc.).

Comunicación lingüística

-  Define o concepto de "Estado de dereito"  e  establece a súa relación coa

defensa dos valores éticos e cívicos na sociedade democrática.

- Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre

eles:  democracia,  cidadán/cidadá,  soberanía,  autonomía  persoal,  igualdade,

xustiza, representatividade, etc.

- Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta

a Constitución española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade,

mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.

- Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a

súa  dimensión  ética  (nación  española,  pluralidade  ideolóxica  ou  papel  e

funcións atribuídas ás Forzas Armadas),  a  través da lectura comprensiva e

comentada dos artigos 1 ao 9.

-  Explica  e  asume  os  deberes  cidadáns  que  establece  a  Constitución,  e

ordénaos segundo a súa importancia, xustificando a orde elixida.

-  Identifica  e  valora  as  características  sinaladas  no  título  I  sobre  o  "poder

galego".

- Identifica e valora as funcións e as características do Parlamento sinaladas no

capítulo I, e da Xunta e a súa Presidencia, segundo o capítulo II.

-  Constrúe  un  esquema sobre  a  estrutura  da  DUDH,  que  se  compón  dun

preámbulo e 30 artigos que poden clasificarse da seguinte maneira:
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- Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a todas as persoas: a

liberdade, a igualdade, a fraternidade e a non-discriminación.

- Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.

- Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación

coa comunidade.

- Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticas.

- Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e

culturais.

- Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos

eles, ás condicións necesarias para o seu exercicio e aos seus límites.

- Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia e a súa

relación cos valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu medio, e

elabora e expón conclusións.

- Selecciona e contrasta información, colaborando en grupo, sobre algunhas

das ameazas da aplicación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o

contorno  ambiental  e  para  a  vida  (explotación  descontrolada  dos  recursos

naturais,  destrución  de  hábitats,  contaminación  química  e  industrial,  choiva

ácida, cambio climático, desertificación, etc.).

Competencia dixital 

-  Busca  e  selecciona  información  en  páxinas  web,  para  identificar  as

diferenzas, semellanzas e vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre

a  legalidade  e  a  lexitimidade,  elaborando  e  presentando  conclusións

fundamentadas.

-  Elabora  en  grupo  unha  presentación  con  soporte  dixital  sobre  a  teoría

iusnaturalista  do  dereito,  o  seu  obxectivo  e  as  súas  características,

identificando na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á orixe das

leis xurídicas, a súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.
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- Recorre ao espírito emprendedor e á iniciativa persoal para elaborar unha

presentación con medios informáticos, en colaboración co grupo, comparando

as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións.

- Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas

e os retos da aplicación da DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos

civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a

discriminación  da muller,  a  violencia  de  xénero  e  a  existencia  de  actitudes

como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e

dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as

políticos/as, etc.).

- Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos

nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible

cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos humano

e ambiental, sinalando as causas.

Conciencia e expresións culturais.

-  Destaca  e  valora,  no  pensamento  sofista,  a  distinción  entre  "physis"  e

"nomos",  describindo  a  súa  contribución  ao  convencionalismo  xurídico,  e

elabora conclusións argumentadas arredor deste tema.

- Analiza información sobre o positivismo xurídico de Kelsen, nomeadamente

no relativo á validez das normas e dos criterios que utiliza, especialmente o de

eficacia, e a relación que establece entre a ética e o dereito.

- Sinala os obxectivos da creación da ONU e a data en que se asinou a DUDH,

e valora a importancia deste feito para a historia da humanidade.

- Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a

DUDH como fundamento do dereito e a democracia, no seu medio escolar,

familiar e social.

- Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos

humanos da primeira xeración (dereitos civís e políticos), da segunda xeración

(económicos,  sociais  e  culturais)  e  da  terceira  (dereitos  dos  pobos  á
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solidariedade, ao desenvolvemento e á paz).

Competencias sociais e cívicas

- Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un

sistema que está por riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar

nos seus principios os valores éticos sinalados na DUDH.

-  Explica  a  división  de poderes proposta  por  Montesquieu e a  función  que

desempeñan  o  poder  lexislativo,  o  executivo  e  o  xudicial  no  Estado

democrático,  como instrumento para evitar  o  monopolio  do poder  político  e

como medio que permite aos cidadáns e ás cidadás o control do Estado.

- Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as cidadás de

participar activamente no exercicio da democracia, coa finalidade de que se

respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado.

-  Define  a  magnitude  dalgúns  dos  riscos  que  existen  nos  gobernos

democráticos  cando  non  se  respectan  os  valores  éticos  da  DUDH

(dexeneración  en  demagoxia,  ditadura  das  maiorías,  escasa  participación

cidadá, etc.) e formula posibles medidas para evitalos.

- Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta

a Constitución española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade,

mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.

-  Sinala  e  comenta  a  importancia  dos  "dereitos  e  as  liberdades  públicas

fundamentais  da  persoa"  establecidos na Constitución:  liberdade ideolóxica,

relixiosa e de culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á libre expresión

de ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, e os

seus límites.

- Coñece e aprecia na Constitución española a súa adecuación á DUDH, e

sinala os valores éticos en que se fundamentan os dereitos e os deberes dos

cidadáns e das cidadás, así como os principios reitores da política social  e

económica.
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- Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo funcionamento

da democracia, o feito de que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non

só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un deber cívico,

xurídico e ético.

-  Recoñece  a  responsabilidade  fiscal  dos  cidadáns  e  da  cidadás,  e  a  súa

relación cos orzamentos xerais do Estado como un deber ético que contribúe

ao desenvolvemento do ben común.

- Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do

Estatuto de autonomía de Galicia recollidos no seu título preliminar.

- Describe a integración económica e política da UE, o seu desenvolvemento

histórico  desde  1951,  os  seus  obxectivos  e  os  valores  éticos  nos  que  se

fundamenta, de acordo coa DUDH.

- Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e o beneficio

que estes supuxeron para a vida dos cidadáns e das cidadás (anulación de

fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circulación de persoas e capitais,

etc.),  así  como  as  obrigas  adquiridas  en  diferentes  ámbitos  (económico,

político, da seguridade e a paz, etc.).

-  Elabora  en  grupo  unha  presentación  con  soporte  dixital  sobre  a  teoría

iusnaturalista  do  dereito,  o  seu  obxectivo  e  as  súas  características,

identificando na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á orixe das

leis xurídicas, a súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.

- Explica a función da DUDH como un código ético recoñecido polos países

integrantes da ONU, coa finalidade de promover a xustiza, a igualdade e a paz

en todo o mundo.

- Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a

DUDH como fundamento do dereito e a democracia, no seu medio escolar,

familiar e social.

- Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas

e os retos da aplicación da DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos
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civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a

discriminación  da muller,  a  violencia  de  xénero  e  a  existencia  de  actitudes

como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e

dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as

políticos/as, etc.).

- Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos

nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible

cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos humano

e ambiental, sinalando as causas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Define  a  magnitude  dalgúns  dos  riscos  que  existen  nos  gobernos

democráticos  cando  non  se  respectan  os  valores  éticos  da  DUDH

(dexeneración  en  demagoxia,  ditadura  das  maiorías,  escasa  participación

cidadá, etc.) e formula posibles medidas para evitalos.

-  Explica  e  asume  os  deberes  cidadáns  que  establece  a  Constitución,  e

ordénaos segundo a súa importancia, xustificando a orde elixida.

- Recorre ao espírito emprendedor e á iniciativa persoal para elaborar unha

presentación con medios informáticos, en colaboración co grupo, comparando

as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións.

- Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a

DUDH como fundamento do dereito e a democracia, no seu medio escolar,

familiar e social.

-  Selecciona e contrasta información, colaborando en grupo, sobre algunhas

das ameazas da aplicación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o

contorno  ambiental  e  para  a  vida  (explotación  descontrolada  dos  recursos

naturais,  destrución  de  hábitats,  contaminación  química  e  industrial,  choiva

ácida, cambio climático, desertificación, etc.).

Aprender a aprender
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- Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do

Estatuto de autonomía de Galicia recollidos no seu título preliminar.

-  Busca  e  selecciona  información  en  páxinas  web,  para  identificar  as

diferenzas, semellanzas e vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre

a  legalidade  e  a  lexitimidade,  elaborando  e  presentando  conclusións

fundamentadas.

- Recorre ao espírito emprendedor e á iniciativa persoal para elaborar unha

presentación con medios informáticos, en colaboración co grupo, comparando

as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións.

-  Contrasta  información  dos  acontecementos  históricos  e  políticos  que

orixinaron a DUDH, entre eles o uso das ideoloxías nacionalistas e racistas que

defendían a superioridade duns homes sobre outros, chegando ao estremo do

Holocausto  xudeu,  así  como  a  discriminación  e  o  exterminio  de  todas  as

persoas que non pertencesen a unha determinada etnia, a un modelo físico, a

unha relixión, a unhas ideas políticas, etc.

-  Constrúe  un  esquema sobre  a  estrutura  da  DUDH,  que  se  compón  dun

preámbulo e 30 artigos que poden clasificarse da seguinte maneira:

- Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a todas as persoas: a

liberdade, a igualdade, a fraternidade e a non-discriminación.

- Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.

- Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación

coa comunidade.

- Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticas.

- Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e

culturais.

- Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos

eles, ás condicións necesarias para o seu exercicio e aos seus límites.
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- Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas

e os retos da aplicación da DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos

civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión social, a

discriminación  da muller,  a  violencia  de  xénero  e  a  existencia  de  actitudes

como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e

dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as

políticos/as, etc.).

- Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos

nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible

cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos humano

e ambiental, sinalando as causas.

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

Seguindo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo

da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade

Autónoma de Galicia seleccionáronse os seguintes obxectivos para as materias

impartidas polo Departamento de Xeografía e Historia. Os alumnos deberán:

a)  Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e

a  solidariedade  entre  as  persoas  e  os  grupos,  exercitarse  no  diálogo,

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades

entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de

sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.
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Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,

así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d)  Fortalecer  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a

violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os  comportamentos  sexistas,  e

resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para

adquirir  novos coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha preparación

básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da  información  e  a

comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura

en  materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g)  Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a

participación,  o  sentido  crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua

galega,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento  e  na

lectura.

i)  Coñecer,  valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia

propias  e  das  outras  persoas,  así  como  o  patrimonio  artístico  e  cultural.

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

l)  Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa

conservación e á súa mellora.

m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
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n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora,

e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das

persoas,  desenvolvendo  actitudes  de  interese  e  respecto  cara  ao  exercicio

deste dereito.

ñ) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe,

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes

á comunidade lusófona. 

3.1. OBXECTIVOS PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 1º DA ESO.

- Analizar e identificar as formas de representación do noso planeta utilizando

datos de coordenadas xeográficas.

- Construír unha visión global do medio físico europeo e mundial e das súas

características xerais.

- Describir o medio físico europeo.

-  Situar  no  mapa de Europa as  principais  unidades e  elementos  do relevo

continental.

- Coñecer, describir e situar no mapa, os grandes conxuntos bioclimáticos que

conforman o espazo xeográfico europeo.

- Coñecer os principais espazos naturais de Europa.

- Manexar diferentes representacións cartográficas e as súas escalas.

-  Localizar  no  mapamundi,  as  principais  unidades  do  relevo  mundial  e  os

grandes ríos.

-  Localizar no globo terráqueo,  as grandes zonas climáticas e identificar  as

súas características.
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-  Analizar  a  acción  do  ser  humano  sobre  o  medio  ambiente  e  as  súas

consecuencias.

-  Comprender e explicar o proceso de hominización.

- Analizar os principais acontecementos da historia da humanidade, situándoos

nos distintos períodos históricos.

-  Datar  os  diferentes  períodos  históricos  situándoos  en  diferentes  eixos

cronolóxicos.

- Coñecer os primeiros ritos relixiosos.

-  Coñecer  e  describir  as  características  da  vida  humana  en  cada  período

histórico.

-  Describir  a  organización  socio-económica  das  civilizacións,  despois  do

neolítico.

- Comprender a diacronía e sincronía de diferentes culturas.

- Recoñecer a importancia do descubrimento da escritura.

- Comprender e explicar os principais trazos das culturas grega e romana.

- Describir a expansión dos reinos germánicos.

3.2. OBXECTIVOS PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 2º DA ESO.

- Debuxar a situación económica, social e política dos reinos xermánicos.

- Analizar as características da Alta Idade Media en Europa.

- Identificar a problemática da falta de fontes históricas para a análise da Alta

Idade Media.

- Analizar as consecuencias da organización feudal.

- Afondar nos aspectos socio-económicos, políticos e culturais no contexto da

evolución dos reinos cristiáns e musulmáns.
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-  Analizar o proceso de conquistas e o repoboación dos reinos cristiáns na

Península    Ibérica.

- Establecer relacións entre os proceso de conquistas e repoboación dos reinos

cristiáns e al-Ándalus.

- Apreciar o valor da arte na Idade Media e as súas diferentes funcións.

-  Comprender  os  efectos  da  crise  da  Baixa  Idade  Media  na  análise  das

consecuencias económicas e sociais que derivan dela.

- Describir as características concretas do medio físico de España e de Galicia.

- Localizar no mapa de España e de Galicia as principais unidades e elementos

do relevo.

- Coñecer, describir e situar no mapa, os grandes conxuntos bioclimáticos que

conforman o espazo xeográfico español e galego.

- Coñecer os riscos naturais e problemas medioambientais de España, e os

principais espazos naturais protexidos de España e de Galicia.

- Afondar na análise da poboación, movementos migratorios, características e

evolución.

-  Reflexionar  sobre  a  distribución  da  poboación  europea,  a  súa  evolución,

dinámica, migracións ou políticas de poboación.

- Identificar como se organiza o territorio español e galego.

-  Analizar  as  grandes  zonas  urbanas,  a  densidade  de  poboación  e  as

migracións no comentario de mapas do mundo.

- Coñecer as características das cidades españolas e galegas, e a distribución

urbana no espazo.

- Identificar os pros e as contras do proceso de urbanización en Europa.

3.3. OBXECTIVOS PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 3º DA ESO.
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- Diferenciar os diversos sectores económicos europeos.

- Coñecer as características dos diversos tipos de sistemas económicos.

-  Comprender  a  idea  de  «desenvolvemento  sustentable»  e  as  súas

implicacións.

- Localizar e identificar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.

- Identificar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.

- Comparar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector

primario e secundario e extraer conclusións.

-  Identificar  o  papel  de  grandes  cidades  mundiais  como  dinamizadoras  da

economía das súas rexións.

- Analizar gráficos onde se represente o comercio desigual e a débeda externa

entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos.

-  Relacionar  áreas de conflito  bélico  no mundo con factores  económicos e

políticos.

- Comprender o significado histórico da etapa do Renacemento en Europa.

- Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos artistas e científicos

do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.

- Identificar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a

Idade Media e a Idade Moderna.

- Coñecer os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.

-  Comprender  a  diferenza  entre  os  reinos  medievais  e  as  monarquías

modernas.

- Coñecer as características das políticas internas e as relacións exteriores dos

séculos XVI e XVII en Europa.

- Coñecer a vida e obra dalgúns autores da Idade Moderna.
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- Apreciar a importancia da arte barroca en Europa e en América.

-  Utilizar  o  vocabulario  histórico  con  precisión,  inseríndoo  no  contexto

adecuado.

3.4. OBXECTIVOS PARA XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 4º DA ESO.

- Analizar as características do «Antigo Réxime» desde distintas perspectivas.

-  Reflexionar  sobre  os  avances da revolución  científica  dos séculos  XVII  e

XVIII.

- Analizar o movemento cultural e social en Europa e América coa Ilustración.

- Identificar e comprender os distintos procesos revolucionarios nos Estados

Unidos,  Francia,  España  e  Iberoamérica,  afondando  nos  feitos  que  os

motivaron, o seu alcance e as súas limitacións.

-  Entender  as  causas  da  Revolución  Francesa  e  describir  os  feitos  máis

relevantes.

-  Comprender  a  evolución  de  España  e  Galicia  a  través  dos  cambios

económicos provocados pola industrialización do país, afondando nos avances

e sacrificios e/ou proles e contras deste proceso.

-  Afondar  no  imperialismo,  a  súa  evolución,  as  potencias  imperialistas  e  a

repartición de poderes no mundo.

- Identificar os aspectos principais da interconexión entre a «Gran Guerra» e a

Revolución Rusa.

- Identificar os avances científicos e tecnolóxicos do século XIX.

- Recoñecer no Romanticismo a orixinalidade de movementos artísticos como o

impresionismo, expresionismo, etc.

-  Analizar  os  acontecementos,  fitos  e  procesos  ocorridos  no  período  de

entreguerras.

- Afondar nas causas que provocaron o auxe dos fascismos.
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- Coñecer os feitos e contextos dos distintos acontecementos bélicos.

-  Identificar  os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no

século XX.

- Identificar as bases do estado do «Welfare State» en Europa.

- Analizar a Guerra Fría desde as relacións entre EE.UU. e a URSS.

- Reflexionar sobre a evolución da ditadura en España e Galicia..

- Interpretar a repercusión mundial da crise económica.

- Analizar as causas e consecuencias do derrubamento da URSS.

- Comprender o proceso de constitución da Unión Europea.

- Coñecer e identificar algúns factores da globalización.

- Recoñecer o que supuxo a revolución tecnolóxica e os cambios fundamentais

que provocou.

- Valorar o legado histórico, recoñecendo a súa influencia no que temos no

presente.

3.5. OBXECTIVOS PARA VALORES ÉTICOS EN 2º DA ESO.

- Expresar o significado da personalidade, describindo as virtudes e os valores

éticos que fortalecen o carácter e axudan a actuar sobre a base da razón e da

liberdade.

- Tomar conciencia da importancia que teñen o desenvolvemento da autonomía

e o control da conduta no crecemento moral da persoa cara á vida adulta.

-  Desenvolver  certas  habilidades  sociais  e  técnicas  de  comunicación  para

dominar  formas  e  xestos  habituais  que  favorezan  tanto  as  relacións

interpersoais como o respecto á dignidade e aos dereitos das persoas.

-  Identificar  as  aptitudes  que  posúe  o  ser  humano  para  construír  un

autoconcepto positivo e potenciar a súa autoestima.
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- Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin

de moldear a personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan

as relacións interpersoais positivas e respectuosas, asegurando así unha vida

en sociedade máis xusta e enriquecedora. 

- Entender a influencia das virtudes e dos valores éticos no establecemento

respectuoso e comprensivo de relacións interpersoais, así como no exercicio

da liberdade individual e social.

-  Identificar  a  liberdade  como  base  que  sostén  a  moral  da  persoa  e  a

intelixencia,  a  vontade  e  as  normas  éticas  como medios  que  rexen  a  súa

conduta.

- Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e

os dereitos humanos. 

- Recoñecer a vida privada e pública das persoas para trazar os límites da

liberdade individual e social.

- Asumir que a liberdade e a xustiza conforman a base moral do ser humano,

valorando  a  vontade  e  a  razón  como  elementos  que  incrementan  a  súa

independencia e autonomía na sociedade.

-  Coñecer  diversas  teorías  éticas,  así  como  os  elementos  comúns  e

diferenciadores que as compoñen.

-  Comprender  os  elementos  máis  significativos  de  teorías  éticas,  como  o

hedonismo de Epicuro, o eudemonismo aristotélico e a ética utilitarista.

- Aproximarse aos aspectos básicos do eudemonismo aristotélico, apreciando a

súa validez na actualidade.

- Coñecer as semellanzas e as diferenzas entre a ética, o dereito e a xustiza.

- Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da

infancia en gran parte do mundo, coñecendo as causas da situación e tomando

conciencia delas, co fin de promover a súa solución.
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- Tomar conciencia da falta de neutralidade de certas investigacións científicas

actuais,  cuxos  obxectivos  non  respectan  un  código  ético  fundamentado  na

Declaración  Universal  dos Dereitos Humanos,  en prol  dun falso progreso e

prexudicando as persoas ou o ambiente.

- Coñecer que é a tecnociencia e avaliar o seu impacto negativo no ambiente.

-  Aplicar  os valores éticos da Declaración Universal  dos Dereitos Humanos

como criterio para establecer límites éticos e xurídicos á actividade científica e

tecnolóxica, evitando así unha aplicación indebida e facilitando a resolución dos

dilemas  morais  que  adoitan  presentarse  nos  campos  da  medicina  e  da

biotecnoloxía.

-  Entender  os  problemas que a  dependencia  da tecnoloxía  provoca ao ser

humano.

- Identificar pautas e investigacións científicas que non respectan o código ético

fundamentado na Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

3.6. OBXECTIVOS PARA VALORES ÉTICOS EN 3º DA ESO.

-  Argumentar  os  valores  e  os  principios  éticos  da  DUDH  como  base  das

democracias dos séculos XX e XXI.

- Sinalar a importancia da participación cidadá nos aspectos políticos do Estado

para asegurar unha democracia que defenda os dereitos humanos.

- Resaltar o deber ético e cívico dos cidadáns para asumir a democracia como

unha forma de vida, sendo conscientes dos riscos aos que está sometida para

poder tomar as medidas oportunas.

- Apreciar o valor do «Estado de dereito» e da «división de poderes» como

eixes vertebradores do Estado democrático.

- Recoñecer e respectar os fundamentos da Constitución española de 1978,

resaltando os valores nos que se asenta e os deberes e os dereitos que ten o

individuo para asumir  os principios de convivencia recoñecidos polo Estado

español.
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- Realizar unha lectura comprensiva dalgúns artigos da Constitución española

relativos aos dereitos e aos deberes cidadáns e aos seus principios reitores.

- Valorar a adecuación dos dereitos e dos deberes da Constitución española á

Declaración Universal dos Dereitos Humanos para asumir de forma consciente

e responsable os principios de convivencia que deben rexer no Estado español.

-  Identificar  os  principios  fundamentais  da  política  social  e  económica  do

Estado español, e a súa fundamentación ética.

- Comprender os aspectos principais da UE para valorar a súa utilidade e as

cousas que se están a conseguir.

- Describir as consecuencias derivadas da xustificación das normas xurídicas, a

través da reflexión sobre diversas teorías, para poder opinar de forma razoada

sobre a base éticas das leis.

- Estudar as teorías do dereito natural ou iusnaturalismo e o convencionalismo,

sinalando a súa interpretación no pensamento xurídico dalgúns filósofos.

-  Adquirir  unha opinión  coherente  sobre  a  fundamentación  ética  das  leis  a

través da comprensión da teoría positivista do dereito de Kelsen, así como da

súa comparación co convencionalismo e o iusnaturalismo.

-  Coñecer  como  se  creou  a  ONU  e  o  momento  histórico  que  impulsou  a

elaboración  da  DUDH,  destacando  o  seu  valor  como  fundamento  ético

universal da lexitimidade do dereito e dos Estados.

-  Entender  o  contexto  histórico  e  político  no  que  se  elaborou  a  DUDH  e

recoñecer tanto a súa estrutura e o seu contido como os retos actuais que

supoñen a súa aplicación.

- Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto

á dignidade humana como base de todos os dereitos humanos.

-  Valorar  as  características  dos  «dereitos  humanos»,  considerando  o  seu

desenvolvemento histórico como unha conquista da humanidade.
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-  Analizar  os  problemas  aos  que  se  enfronta  a  aplicación  da  DUDH  na

actualidade,  resaltando  as  iniciativas  que  realizan  institucións  e  ONG  para

defender os dereitos humanos dos que non teñen a oportunidade de exercelos.

- Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da

infancia en gran parte do mundo, coñecendo as causas da situación e tomando

conciencia delas, co fin de promover a súa solución.

- Utilizar os valores éticos da DUDH como criterio para establecer límites éticos

e xurídicos á actividade científica e tecnolóxica, evitando así unha aplicación

indebida e facilitando a resolución dos dilemas morais que adoitan presentarse

nos campos da medicina e da biotecnoloxía.

- Tomar conciencia da falta de neutralidade de certas investigacións científicas

actuais,  cuxos  obxectivos  non  respectan  un  código  ético  fundamentado  na

DUDH, en prol dun falso progreso e prexudicando as persoas ou o ambiente.

- Identificar pautas e investigacións científicas que non respectan o código ético

fundamentado na DUDH.

- Coñecer que é a tecnociencia e avaliar o seu impacto negativo no ambiente.  

- Entender os problemas que a dependencia da tecnoloxía lle provoca ao ser

humano.

4.  ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE. CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

4.1. XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 1º DA ESO.

Os  contidos nesta materia están temporalizados e organizados da maneira

seguinte:

Durante a primeira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

Bloque 1. O medio físico.
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UD 1: A Terra e a súa representación. Inclúe os seguintes contidos:

B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar.

B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica.

B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Imaxes de satélite e os

seus principais usos.

B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

UD 2: O relevo terrestre. Inclúe os seguintes contidos:

B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. 

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

UD 3: As augas. Inclúe os seguintes contidos:

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

UD 4: O clima. Inclúe os seguintes contidos:

B1.5. Clima: elementos e factores. Diversidade climática no planeta.

Durante a segunda avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

UD 5: As paisaxes da Terra. Inclúe os seguintes contidos:

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos.

B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo.

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos.

UD 6: Atlas dos continentes. Inclúe os seguintes contidos:

B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo.

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos.
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B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais.

Bloque 3. A Historia.

UD 7: A prehistoria. Inclúe os seguintes contidos:

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.4. Tempo histórico.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.6. Evolución das especies e a hominización.

B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade Antiga.

B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global.

B3.9.1.  Paleolítico:  etapas;  características  das  formas  de  vida;

cazadores colectores.

B3.9.2.  Neolítico:  revolución  agraria  e  expansión  das  sociedades

humanas; sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.

B3.10.  Aparición  dos  ritos:  restos  materiais  e  artísticos;  pintura  e

escultura

UD  8:  As  civilizacións  fluviais:  Mesopotamia  e  Exipto.  Inclúe  os  seguintes

contidos:

B3.11.  Idade  Antiga:  primeiras  civilizacións  urbanas.  Mesopotamia  e

Exipto. Sociedade, economía e política.

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura.

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto.
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B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia.

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto.

Durante a terceira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

UD 9: A civilización grega. Inclúe os seguintes contidos:

B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión.

B3.17. Mundo clásico. Grecia: expansión comercial e política das polis

gregas.

B3.18.  Mundo  clásico.  Imperio  de  Alexandre  Magno  e  os  seus

sucesores: helenismo.

B3.19.  Mundo  clásico.  Grecia  e  o  helenismo:  arte,  ciencia,  teatro  e

filosofía.

UD 10: A civilización romana. Inclúe os seguintes contidos:

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e

imperio:  organización  política  e  expansión  colonial  polo  Mediterráneo.

Cristianismo.

B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, escultura e pintura.

UD 11: O territorio de España e de Galicia na Antigüidade. Inclúe os seguintes

contidos:

B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e petróglifos

B3.22.  Península  Ibérica:  pobos  prerromanos;  Hispania  romana;

Gallaecia. Proceso de romanización. A cidade e o campo.

Os contidos mínimos a tratar serán os seguintes:

Bloque 1. O medio físico

1. A Terra
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- A Terra no sistema solar. Os movementos da Terra e as súas consecuencias

xeográficas.

- A representación da Terra. Latitude e lonxitude.

2. Compoñentes básicos e formas de relevo.

- A composición do planeta. Terras e mares.

- A atmosfera e os fenómenos atmosféricos.

3. Os elementos do medio físico. Europa e o mundo: relevo, hidrografía; clima:

elementos e diversidade; paisaxes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas e

problemas ambientais.

- Os climas e a súa repartición xeográfica.

- As augas continentais.

- Os medios naturais e a súa distribución. Medios fríos, tépedos e cálidos.

- Os riscos naturais.

- Os medios naturais no mundo e en Europa.

4. Os mapas e outras representacións cartográficas. As escalas.

-  Localización  no  mapa  e  caracterización  de  continentes,  océanos,  mares,

unidades de relevo e ríos no mundo e en Europa.

Bloque 3. A Historia

 1. A prehistoria

- A evolución das especies e a hominización.

- A periodización na prehistoria.

-  Paleolítico:  etapas;  características  das  formas  de  vida:  os  cazadores

recolectores.
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-  Neolítico:  a  revolución  agraria  e  a  expansión  das  sociedades  humanas;

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social;  aparición dos ritos:

restos materiais e artísticos: pintura e escultura.

2. A historia antiga.

-  As  primeiras  civilizacións.  Culturas  urbanas.  Mesopotamia  e  Exipto.

Sociedade, economía e cultura.

-  O  mundo  clásico,  Grecia:  as  polis  gregas,  a  súa  expansión  comercial  e

política.

- O imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: o helenismo. A arte, a

ciencia, o teatro e a filosofía.

- O mundo clásico. Roma: orixe e etapas da historia de Roma. A república e o

imperio:  organización  política  e  expansión  colonial  polo  Mediterráneo.  O

cristianismo.

3. A península ibérica: os pobos prerromanos e a Hispania romana. O proceso

de romanización. A cidade e o campo. A arte: arquitectura, escultura e pintura.

As invasións xermánicas na península ibérica: os visigodos.

Os  criterios  de  avaliación e  os  estándares  de  aprendizaxe serán  os

seguintes:

Bloque 1. O medio físico.

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos

da terra e a existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa

importancia na distribución dos climas e da Biota.

- XHB1.1.1.  Interpreta  como  inflúen  os  movementos  astronómicos  na

distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.

- XHB1.1.2.  Analiza  un mapa de  fusos horarios  e  diferencia  zonas do

planeta de similares horas.
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B1.2.  Identificar  e  distinguir  os  sistemas  de  representación  cartográfica,  en

soporte analóxico e dixital, e as súas escalas.

- XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección

de Mercator con unha de Peters.

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus

usos principais.

- XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite,

utilizando datos de coordenadas xeográficas.

- XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os

hemisferios da Terra e as súas principais características.

- XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando

datos de coordenadas xeográficas.

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais,

os  grandes  ríos  e  as  grandes  zonas  climáticas,  e  identificar  as  súas

características.

- XHB1.5.1.  Sitúa  nun  mapa  físico  as  principais  unidades  do  relevo

europeo e mundial.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas

características xerais.

- XHB1.6.1.  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as

referencias  físicas  principais:  mares  e  océanos,  continentes,  illas  e

arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.

- XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo

e reflictan os elementos máis importantes.

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo.
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- XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.

B1.8.  Situar  no mapa de Europa as unidades e os elementos principais  do

relevo continental.

- XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do

relevo europeo.

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que

conforman o espazo xeográfico europeo.

- XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.

- XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso

continente.

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente.

XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os

principais espazos naturais.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e

as súas consecuencias.

- B1.11.1.  Realiza  procuras  en  medios  impresos  e  dixitais  referidas  a

problemas ambientais  actuais,  e  localiza  páxinas  e  recursos  da  web

directamente relacionados con eles.

Bloque 3. A historia.

B3.1.  Recoñecer  que  o  pasado  non  está  "morto  e  enterrado",  senón  que

determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

- XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que

son herdanza do pasado.

B3.2.  Identificar,  nomear  e  clasificar  fontes  históricas,  e  explicar  diferenzas

entre interpretacións de fontes diversas.

- XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
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- XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes,

sexan estas restos materiais ou textuais.

- XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre

as conquistas de Alexandre.

B3.3.  Explicar  as  características  de  cada  tempo  histórico  e  certos

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

-  XHB3.3.1.  Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración

e simultaneidade.

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do

tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía).

- XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes

enclaves xeográficos.

B3.5.  Utilizar  o vocabulario  histórico e artístico con precisión,  inseríndoo no

contexto adecuado.

- XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para

cada época.

B3.6. Entender o proceso de hominización.

-  XHB3.6.1.  Recoñece  os  cambios  evolutivos  ata  chegar  á  especie

humana.

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de

etapas como estas.

- XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.

B3.8.  Identificar  e  localizar  no  tempo  e  no  espazo  os  procesos  e  os

acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga,

para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.
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-  XHB3.8.1.  Realiza  diversos  tipos  de  eixes  cronolóxicos  e  mapas

históricos.

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous

períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.

- XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide

a prehistoria e describe as características básicas da vida en cada un.

- XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel

da muller nela.

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos.

- XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como

os da "deusa nai".

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así

como o establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do

neolítico.

-  XHB3.11.1.  Describe  formas  de  organización  socio-económica  e

política, novas ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto.

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.

- XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e

ágrafos) e as fontes históricas (textos).

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto.

-  XHB3.13.1.  Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión

exipcia.

- XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas

en que se divide Exipto.

B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia.
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- XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na

vida do alén.

-  XHB3.14.2.  Realiza  un  mapa  conceptual  cos  principais  deuses  do

panteón exipcio.

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de

Mesopotamia.

- XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura

exipcia e da mesopotámica.

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do

concepto de democracia.

- XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica

das polis gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos.

-  XHB3.16.2.  Describe  algunhas  das  diferenzas  entre  a  democracia

grega e as democracias actuais.

B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización.

-  XHB3.17.1.  Localiza  nun  mapa  histórico  as  colonias  gregas  do

Mediterráneo.

B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico.

- XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre.

-  XHB3.8.2.  Contrasta  as  accións políticas  da Atenas de Pericles  co

imperio de Alexandre Magno.

B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais.

- XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa

evolución no tempo.

- XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e

discute por que se considera que a cultura europea parte da Grecia clásica.
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B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura

romanas, e recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na historia da

Roma antiga.

- XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.

- XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida

republicanas e as do imperio na Roma antiga.

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e

romana, diferenciando entre os que son específicos.

-  XHB3.21.1.  Compara  obras arquitectónicas e escultóricas de época

grega e romana.

B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente.

-  XHB3.22.1.  Fai  un  mapa da Península  Ibérica  onde se  reflicten  os

cambios administrativos en época romana.

-  XHB3.22.2.  Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na

actualidade.

-  XHB3.22.3.  Entende  o  que  significou  a  romanización  en  distintos

ámbitos sociais e xeográficos.

4.2. XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 2º DA ESO.

Os  contidos nesta materia están temporalizados e organizados da maneira

seguinte:

Durante a primeira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

Bloque 3: A Historia.

UD 1: O inicio da Idade Media. Inclúe os seguintes contidos:

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

B3.2. Fontes históricas.
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B3.3. Cambio e continuidade.

B3.4. Tempo histórico.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade

Media).

B3.7.  Caída  do  Imperio  Romano  en  Occidente:  división  política  e

invasións xermánicas. Imperio Bizantino e reinos xermánicos.

UD 2: A Europa feudal. Inclúe os seguintes contidos:

B3.8. Feudalismo.

UD 3: O desenvolvemento das cidades na Idade Media. Inclúe os seguintes

contidos:

B3.11. Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise

da baixa Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas consecuencias

UD 4: A cultura e a arte na Idade Media. Inclúe os seguintes contidos:

B3.12. Arte románica, gótica e islámica.

Durante a segunda avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

UD 5: Al – Ándalus. Inclúe os seguintes contidos:

B3.9.  Islam.  Península  Ibérica:  invasión  musulmá.  Evolución  de  Al-

Andalus e dos reinos cristiáns.

UD 6: Os reinos cristiáns hispánicos. Inclúe os seguintes contidos:

B3.10. Reconquista e repoboación.

Bloque 1: O medio físico.

UD 7: O estudo físico de España e de Galicia. Inclúe os seguintes contidos:
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B1.1. Localización. Latitude e lonxitude.

B1.2. Características xerais do medio físico de España e de Galicia.

B1.3. Medio físico de España: relevo e hidrografía.

B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía.

B1.5. Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península

Ibérica e de Galicia.

B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da Península Ibérica

e de Galicia.

B1.7. Medio natural e problemas ambientais en España.

B2.8. Diversidade de medios naturais en España e en Galicia.

B2.9. Paisaxes no territorio español e galego.

B2.10. Principais retos e problemas ambientais en España.

Bloque 2: O espazo humano.

UD 8: A poboación no mundo. Inclúe os seguintes contidos:

B2.1.  Poboación  mundial:  modelos  demográficos  e  movementos

migratorios.

Durante a terceira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

UD 9: As cidades. Inclúe os seguintes contidos:

B2.5. Proceso de urbanización no planeta.

UD  10:  O  continente  europeo.  Poboación  e  cidades.  Inclúe  os  seguintes

contidos:

B2.2. Poboación europea: distribución e evolución.

B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo.
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UD 11: España e Galicia: territorio, poboación e cidades.

B2.3.  Poboación  española:  evolución,  distribución  e  dinámica.

Movementos migratorios.

B2.4.  Poboación  de  Galicia:  evolución,  distribución  e  dinámica.

Movementos migratorios.

B2.7. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia.

Os contidos mínimos a tratar serán os seguintes:

Bloque 3: Historia. 

- Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través dá historia.

- Fontes históricas.

- Cambio e continuidade.

- Tempo histórico.

- Vocabulario histórico e artístico.

- Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade Media).

- Caída  do  Imperio  Romano  en  Occidente:  división  política  e  invasións

xermánicas. Imperio Bizantino e reinos xermánicos.

- Feudalismo.

- Islam. Península ibérica: invasión musulmá. Evolución de al-Ándalus e dos

reinos cristiáns.

- Reconquista e repoboación.

- Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise da baixa

Idade Media: a ‘Peste Negra’ e as súas consecuencias.

- Arte románica, gótica e islámica.
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Bloque 1. O medio físico

- Localización. Latitude e lonxitude.

- Características xerais do medio físico de España e de Galicia.

- Medio físico de España: relevo e hidrografía.

- Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía.

- Clima: elementos e factores. Diversidade climática dá Península Ibérica e

de Galicia.

- Diversidade de paisaxes.  Zonas bioclimáticas  dá Península  Ibérica  e  de

Galicia.

- Medio natural e problemas ambientais en España.

Bloque 2. O espazo humano.

- Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios.

- Poboación europea: distribución e evolución.

- Poboación  española:  evolución,  distribución  e  dinámica.  Movementos

migratorios.

- Poboación  de  Galicia:  evolución,  distribución  e  dinámica.  Movementos

migratorios.

- Proceso de urbanización non planeta.

- A cidade e o proceso de urbanización europeo.

- A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia.

- Diversidade de medios naturais en España e en Galicia.

- Paisaxes no territorio español e galego.

- Principais retos e problemas ambientais en España.
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Os  criterios  de  avaliación e  os  estándares  de  aprendizaxe serán  os

seguintes:

Bloque 3 : A historia.

B3.1.  Recoñecer  que  o  pasado  non  está  "morto  e  enterrado",  senón  que

determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

XHB3.1.1.  Identifica elementos materiais,  culturais  ou ideolóxicos que

son herdanza do pasado.

B3.2.  Identificar,  nomear  e  clasificar  fontes  históricas,  e  explicar  diferenzas

entre interpretacións de fontes diversas.

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa

sexan estas restos materiais ou textuais.

B3.3.  Explicar  as  características  de  cada  tempo  histórico  e  certos

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e

simultaneidade.

XHB3.3.2.  Realiza  diversos  tipos  de  eixes  cronolóxicos  e  mapas

históricos.

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do

tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía).

XHB3.4.1.  Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes

enclaves xeográficos.

B3.5.  Utilizar  o vocabulario  histórico e artístico con precisión,  inseríndoo no

contexto adecuado.
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XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para

cada época.

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da

falta de fontes históricas neste período.

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se

pode escribir sobre o pasado.

B3.7.  Describir  a  nova  situación  económica,  social  e  política  dos  reinos

xermánicos.

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio

Romano coas dos reinos xermánicos.

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.

XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e

campesiños.

B3.9.  Analizar  a  evolución  dos  reinos  cristiáns  e  musulmáns,  nos  seus

aspectos socioeconómicos, políticos e culturais.

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns

na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus.

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e

repoboación cristiás na Península Ibérica.

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e

sociais.

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica

nas sociedades medievais europeas.

91



Programación didáctica Departamento Xerografía e Historia. Curso 2021 – 22 

B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media.

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

Bloque 1: O medio físico.

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de

satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas.

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España

e de Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas.

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas

características xerais.

XHB1.2.1.  Enumera  e  describe  as  peculiaridades  do  medio  físico

español e galego.

B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do

relevo peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.

XHB1.3.1.  Sitúa  nun  mapa  físico  as  principais  unidades  do  relevo

español.

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de

España.

B1.4.  Situar  no mapa de Galicia  as unidades e os elementos  principais  do

relevo, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.

XHB1.4.1.  Sitúa  nun  mapa  físico  as  principais  unidades  do  relevo

galego.

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de

Galicia.

B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o

espazo xeográfico español e galego.
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XHB1.5.1.  Localiza  nun  mapa  os  grandes  conxuntos  ou  espazos

bioclimáticos de España.

XHB1.5.2.  Analiza  e  compara  as  zonas  bioclimáticas  españolas

utilizando gráficos e imaxes.

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.

B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia.

XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de

Galicia.

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente

español e galego, e as súas consecuencias.

XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a

problemas ambientais  actuais  en España e en Galicia,  e localiza páxinas e

recursos da web directamente relacionados con eles.

Bloque 2. O espazo humano.

B2.1.  Comentar  a  información  en  mapas  do  mundo  sobre  a  densidade  de

poboación e as migracións.

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial  os continentes e as áreas máis

densamente poboadas.

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe

e nos de acollemento.

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e

dinámica, e ás súas migracións e políticas de poboación.

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea.

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa

distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
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B2.3.  Analizar as características da poboación española,  a súa distribución,

dinámica e evolución, e os movementos migratorios.

XHB2.3.1.  Explica  a  pirámide  de  poboación  de  España  e  das  súas

comunidades autónomas.

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas

últimas tres décadas en España.

B2.4. Analizar as características da poboación de Galicia, a súa distribución,

dinámica e evolución, e os movementos migratorios.

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os

destinos principais.

B2.5.  Sinalar  nun  mapamundi  as  grandes  áreas  urbanas,  e  identificar  e

comentar o papel das cidades mundiais como dinamizadoras da economía das

súas rexións.

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da

poboación urbana no mundo.

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di

a que país pertencen e explica a súa posición económica.

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras

en Europa.

XHB2.6.1.  Resume elementos  que diferencien  o  urbano e  o  rural  en

Europa.

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente.

B2.7.  Recoñecer  as  características  das  cidades  españolas  e  galegas,  e  as

formas de ocupación do espazo urbano.

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades

de España e de Galicia, axudándose de internet ou de medios de comunicación

escrita.

94



Programación didáctica Departamento Xerografía e Historia. Curso 2021 – 22 

B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e

insular.

XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a

situación actual dalgúns deles.

XHB2.8.2.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineais,  de  barra  e  de

sectores)  en  soportes  virtuais  ou  analóxicos,  que  reflictan  información

económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos

elixidos.

B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e

identificalas por comunidades autónomas.

XHB2.9.1.  Clasifica  as  principais  paisaxes  humanizadas  españolas  a

través de imaxes.

B2.10.  Coñecer  e analizar  os problemas e os retos ambientais  que afronta

España, a súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas.

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa

actividade económica.

4.3. XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 3º DA ESO.

Os  contidos nesta materia están temporalizados e organizados da maneira

seguinte:

Durante a primeira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

Bloque 1: o medio físico e Bloque 2: O espazo humano.

UD 1: Ao organización política de España.Inclúe os seguintes contidos:

B1.1. Localización. Latitude e lonxitude.

B2.1. Organización política e territorial de España.

UD 2: O mundo, unha economía globalizada. Inclúe os seguintes contidos:
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B2.2. Sectores de actividade económica.

B2.3. Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia.

B2.4. Sistemas económicos do mundo.

UD 3: O sector primario. Inclúe os seguintes contidos:

B2.6. Recursos naturais e actividades agrarias.

B2.7. Pesca: tipos e problemática.

UD 4: Minaría, enerxía e industria. Inclúe os seguintes contidos:

B2.8. Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo.

Durante a segunda avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

UD 5: Os servizos. Inclúe os seguintes contidos:

B2.9. Actividades terciarias: transporte.

B2.10. Actividades terciarias: comercio.

B2.11. Turismo.

UD 6: O reto do desenvolvemento. Inclúe os seguintes contidos:

B2.12.  Causas  do  desenvolvemento  desigual  no  mundo.  Débeda

externa.

B2.13.  Tensións  mundiais  e  subdesenvolvemento.  Solucións  ao

problema.

UD 7: A sustentabilidade medioambiental. Inclúe os seguintes contidos:

B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento

sustentable.

Durante a terceira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

Bloque 3: A Historia.
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UD 8: A Idade Moderna, unha nova era. Inclúe os seguintes contidos:

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.4. Tempo histórico.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.6. Idade Moderna: concepto e datación.

UD 9: Novas formas de pensar: Renacemento e Reforma. Inclúe os seguintes

contidos:

B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance posterior.

B3.8. Arte renacentista e barroca.

B3.9. Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII.

UD 10: A formación do Imperio español. Inclúe os seguintes contidos:

B3.11.  Monarquías  modernas:  unión  dinástica  de  Castela  e  Aragón.

Posición de Galicia.

B3.12.  Descubertas  xeográficas:  Castela  e  Portugal.  Conquista  e

colonización de América.

UD 11: A Europa do Barroco. Inclúe os seguintes contidos:

B3.10.  Estado  moderno:  monarquías  autoritarias,  parlamentarias  e

absolutas.

B3.13.  Os  conflitos  europeos  nos  séculos  XVI  e  XVII  a  través  das

políticas dos Austrias: reforma, contrarreforma e guerras de relixión; loita pola

hexemonía e guerra dos Trinta Anos.

Para esta materia establécense os seguintes contidos mínimos:
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Bloque 1. O medio físico.

- A localización xeográfica. Os mapas.

Bloque 2:  O espazo humano.

- Organización política e territorial de España e Europa.

- Sectores de actividade económica.

- Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia.

- Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento sostible.

- Recursos naturais e actividades agrarias.

- Pesca: tipos e problemática. 

- Sector industrial. 

- Actividades terciarias: transporte.

- Actividades terciarias: comercio.

- Actividades terciarias: Turismo. 

- Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa.

- Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema.

Bloque 3. Historia. A Idade Moderna

- Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

- Fontes históricas. 

- Cambio e continuidade. 

- Tempo histórico. 

- Vocabulario histórico e artístico.

- Idade Moderna: concepto e datación.
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- Renacemento e Humanismo: influencia posterior.

- Arte renacentista e barroca. 

- Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII.

- Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas.

- Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e Aragón.

- Descubrimentos xeográficos: Castela e Portugal. Conquista e colonización de

América.

-  Os  conflitos  europeos  nos  séculos  XVI e  XVII a  través  das  políticas  dos

Austrias: Reforma, Contrarreforma e guerras de relixión; loita pola hexemonía e

guerra dos Trinta Anos.

Os  criterios de avaliación e os  estándares de aprendizaxes  asociados a

eles serán os seguintes:

Bloque 1. O medio físico.

B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe

satélite.

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando

datos de coordenadas xeográficas.

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos.

Bloque 2. O espazo humano.

B2.1.Coñecer a organización administrativa e territorial de España.

XHB2.1.1.  Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de

España: comunidades autónomas, capitais, provincias e illas.
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B2.2.Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector

primario e secundario, e extraer conclusións.

XHB2.2.1.  Compara  a  poboación  activa  de  cada  sector  en  diversos

países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos

tres sectores, identificando distintas políticas económicas.

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.

B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos.

XHB2.4.1.  Diferencia  aspectos  concretos e a súa interrelación dentro

dun sistema económico.

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sostible e as súas implicacións.

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos

clave relacionados con el.

B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.

XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo

de  recurso  agrario  no  mundo,  e  as  máis  importantes  masas  forestais  do

mundo.

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras

de minerais no mundo.

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras

e consumidoras de enerxía no mundo.

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

B2.7. Explicar e localizar os tipos de pesca e os seus problemas.

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros

de pesca, usando recursos impresos e dixitais.
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B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo,

a través de lendas e símbolos adecuados.

B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno.

XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto

agrario e outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas

afastadas, e extrae conclusións.

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais.

XHB2.10.1.  Define  os  indicadores  que  miden  os  intercambios

económicos dun país.

XHB2.10.2.  Describe  as  características  do  comercio  internacional  na

actualidade.

XHB2.10.3.  Enumera  as  características  dos  bloques  comerciais  e  as

razóns polas que se constitúen.

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica.

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e

galega.

B2.12.  Analizar  gráficos de barras por  países e textos onde se reflictan os

niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre países en

desenvolvemento e os desenvolvidos.

XHB2.12.1. Compara as características do consumo interior de países

como Brasil e Francia.

XHB2.12.2.  Crea  mapas  conceptuais,  usando  recursos  impresos  e

dixitais,  para explicar o funcionamento do comercio,  e sinala os organismos

que agrupan as zonas comerciais.
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XHB2.12.3.  Describe  o  funcionamento  dos  intercambios  a  nivel

internacional,  utilizando mapas temáticos  e  gráficos nos que se  reflictan as

liñas de intercambio.

B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos.

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar

as situacións de pobreza.

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas

con factores económicos.

Bloque 3. Historia.

B3.1.  Recoñecer  que  o  pasado  non  está  «morto  e  enterrado»,  senón  que

determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

XHB3.1.1.  Identifica elementos materiais,  culturais  ou ideolóxicos que

son herdanza do pasado.

B3.2.  Identificar,  nomear  e  clasificar  fontes  históricas,  e  explicar  diferenzas

entre interpretacións de fontes diversas.

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa

sexan estas restos materiais ou textuais.

B3.3.  Explicar  as  características  de  cada  tempo  histórico  e  certos

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos

salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e

simultaneidade.

XHB3.3.2.  Realiza  diversos  tipos  de  eixes  cronolóxicos  e  mapas

históricos.
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B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do

tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía).

XHB3.4.1.  Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes

enclaves xeográficos.

B3.5.  Utilizar  o vocabulario  histórico e artístico con precisión,  inseríndoo no

contexto adecuado.

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para

cada época.

B3.6.  Comprender  a  significación  histórica  da  etapa  do  Renacemento  en

Europa, España e Galicia.

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna,

Renacemento, Barroco, absolutismo, etc.).

B3.7.  Relacionar  o  alcance  da  nova  mirada  dos  humanistas,  artistas  e

científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia

europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos.

B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en

América.

XHB3.8.1. Coñece obras e legados de artistas, humanistas e científicos

da época.

B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos.

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta

época no seu contexto.

B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías

modernas.
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XHB3.10.1.  Distingue  as  características  de  réximes  monárquicos

autoritarias, parlamentarias e absolutas.

B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición

entre a Idade Media e a Idade Moderna.

XHB3.11.1.  Comprende  os  conceptos  de  cambio  e  continuidade  en

relación co reinado dos Reis Católicos.

B3.12.  Entender  os  procesos  de  conquista  e  colonización,  e  as  súas

consecuencias.

XHB3.12.1.  Explica  as  causas  que  conduciron  ao  descubrimento  de

América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de

Castela polo mundo.

XHB3.12.3.  Sopesa  interpretacións  conflitivas  sobre  a  conquista  e  a

colonización de América.

B3.13.  Coñecer  trazos  das  políticas  internas  e  as  relacións  exteriores  dos

séculos XVI e XVII en Europa.

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen

a guerras como a dos "Trinta Anos".

4.4. XEOGRAFÍA E HISTORIA EN 4º DA ESO.

Os  contidos nesta materia están temporalizados e organizados da maneira

seguinte:

Durante a primeira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 e Bloque 10. A relación entre

o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía.

UD 1: A crise do Antigo Réxime. Inclúe os seguintes contidos:
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B10.1.  Relación  entre  o  pasado,  o  presente  e  o  futuro  a  través  da

historia e a xeografía.

B10.2. Cambio e continuidade.

B10.3. Tempo histórico.

B10.4. Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea.

B1.1.  Século  XVIII  en  Europa:  do  feudalismo  ao  absolutismo  e  o

parlamentarismo das minorías. Francia, Inglaterra, España e Galicia.

B1.2. Ilustración.

B1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII.

Bloque 2. A era das revolucións liberais.

UD 2: Revolucións liberais e nacionalismos. Inclúe os seguintes contidos:

B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas

(liberalismo,nacionalismo  e  rexionalismo),  económicas  e  sociais;  principais

consecuencias.

B2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e

feitos  principais.  Restauración.  Procesos  unificadores e  independentistas.  O

caso español.

Bloque 3. A Revolución Industrial.

UD  3:  A  Revolución  Industrial  e  os  cambios  sociais.  Inclúe  os  seguintes

contidos:

B3.1.  Revolución  Industrial:  concepto;  factores  económicos,  sociais  e

ideolóxicos que a fan posible.

B3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa.

B3.3.  Consecuencias  da  Revolución  Industrial.  Movemento  obreiro

(orixes, ideoloxías e formas de organización).
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B3.5. A ciencia no século XIX.

UD 4: España no século XIX. Inclúe os seguintes contidos:

B3.4.  Discusión  en  torno  ás  características  da  industrialización  en

España e Galicia: éxito ou fracaso?

Durante a segunda avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial.

UD 5: Imperialismo, guerra e revolución. Inclúe os seguintes contidos:

B4.1. O imperialismo no século XIX: concepto.

B4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias.

B4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1919) ou I Guerra

Mundial.

B4.4. Revolución Rusa.

B4.5. A arte no século XIX.

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945).

UD 6: O mundo de entreguerras. Inclúe os seguintes contidos:

B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e

a Gran Depresión.

B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán.

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945).

UD 7: A Segunda Guerra Mundial. Inclúe os seguintes contidos:

B6.1. Orixes da II Guerra Mundial.

B6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas

de guerra e principais consecuencias.
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B6.3. O Holocausto.

UD 8: España: da crise do 98 á Guerra Civil. Inclúe os seguintes contidos:

B5.3. II República española e a Guerra Civil.

Durante a terceira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:

UD 9: A Guerra Fría. Inclúe os seguintes contidos:

B6.4. Nova xeopolítica mundial:  Guerra Fría  e plans de reconstrución

posbélica.

UD 10: A descolonización e o Terceiro Mundo. Inclúe os seguintes contidos:

B6.5. Procesos de descolonización en Asia e África.

Bloque 7.  A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do

bloque soviético, Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI e

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século

XX e principio do XXI.

UD 11: O mundo desde 1945 ata a actualidade. Inclúe os seguintes contidos:

B7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O "Welfare State".

B7.2. Crise do petróleo (1973).

B8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo.

B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias.

B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde a unión económica a unha

futura unión política supranacional.

B9.1. A globalización económica: concepto e características.

B9.2. Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización.

B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de

conflito.
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UD 12: España: da ditadura á democracia. Inclúe os seguintes contidos:

B7.3. Ditadura de Franco en España.

B8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-

1982).

Os contidos mínimos a tratar serán os seguintes:

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789

- Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo

das minorías.

- Ilustración.

- Arte e ciencia en Europa no século XVIII.

Bloque 2. A era das revolucións liberais

- Revolucións  burguesas  nos  séculos  XVIII  e  XIX:  bases  ideolóxicas

(liberalismo, nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais

consecuencias.

- Revolucións burguesas nos séculos XVIII  e XIX: Restauración.  Procesos

unificadores e independentistas. O caso español.

Bloque 3. A Revolución Industrial

- Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos

que a fan posible.

- Consecuencias  da  Revolución  Industrial.  Movemento  obreiro  (orixes,

ideoloxías e formas de organización).

- Discusión  en  torno  ás  características  da  industrialización  en  España  e

Galicia.

- A ciencia no século XIX.
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Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial

- Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias.

- Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1918) ou I Guerra Mundial.

- Revolución Rusa.

- A arte no século XIX.

Bloque 5. A época de «entreguerras» (1919-1939)

- Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran

Depresión.

- Fascismo italiano e nazismo alemán.

- II República española e a Guerra Civil.

Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945)

- Orixe e desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de

guerra e principais consecuencias.

- O holocausto.

- Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica.

- Procesos de descolonización en Asia e África.

Bloque 7.  A estabilización  do capitalismo e  o illamento económico do

bloque soviético

- Evolución dos bloques soviético e capitalista. O «Welfare State».

- Crise do petróleo (1973).

- Ditadura de Franco en España.

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI
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- Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo.

- Colapso dos réximes soviéticos.

- Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982).

- Camiño cara á Unión Europea.

Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX

e principios do XXI

- A globalización económica: concepto e características.

- Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito.

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da

Historia e a Xeografía

- Cambio e continuidade.

- Tempo histórico.

- Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea.

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe a eles asociados

serán os seguintes:

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político,

social e económico.

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o

absolutismo e o parlamentarismo.

XHB 1.1.2. Distingue  conceptos  históricos  como  Antigo  Réxime  e

Ilustración.

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social

en Europa e en América.
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XHB 1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as

implicacións que ten nalgunhas monarquías.

B1.3. Coñecer os avances da revolución científica desde os séculos XVII  e

XVIII.

XHB 1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida

diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa propia época.

XHB 1.3.2. Comprende  as  implicacións  do  empiricismo  e  o  método

científico nunha variedade de áreas.

Bloque 2. A era das revolucións liberais.

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos

séculos XVIII e XIX.

XHB 2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o

fixeron.

XHB 2.1.2. Recoñece,  mediante  a  análise  de  fontes  de  diversas

épocas, o valor destas non só como información senón tamén como evidencia

para os/as historiadores/as.

B2.2. Identificar  os  principais  feitos  das  revolucións  liberais  burguesas  en

Europa e América nos séculos XVIII e XIX.

XHB 2.2.1. Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos

dalgunha  das  revolucións  burguesas  da  primeira  metade  do  século  XIX,

acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras.

XHB 2.2.2. Redacta  unha  narrativa  sintética  cos  principais  feitos

dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións

causais, e indica os proles e os contras.

XHB 2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos

tipos de fontes.

Bloque 3. A Revolución Industrial.
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B3.1. Describir  os  feitos  salientables  da  Revolución  Industrial  e  o  seu

encadeamento causal.

XHB 3.1.1. Analiza  os  proles  e  os  contras  da  primeira  Revolución

Industrial en Inglaterra.

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos

cambios.

XHB 3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países

de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

XHB 3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos

países nórdicos.

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva

consigo.

XHB 3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil  nas cidades

industriais.

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a

raíz da industrialización parcial do país.

XHB 3.4.1. Especifica  algunhas  repercusións  políticas  como

consecuencia dos cambios económicos en España.

B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX,

e a súa relación coas revolucións industriais.

XHB 3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico,  diacrónico e sincrónico,  cos

principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX.

Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial

B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico

e político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.
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XHB 4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte

unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas

transnacionais.

XHB 4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.

B4.2.  Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución

do imperialismo.

XHB 4.2.1. Sabe  recoñecer  cadeas  e  interconexións  causais  entre

colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

B4.3. Coñecer  os  principais  acontecementos  da  Gran  Guerra,  as  súas

interconexións  coa  Revolución  Rusa  e  as  consecuencias  dos  tratados  de

Versalles.

XHB 4.3.1. Diferencia  os  acontecementos  dos  procesos,  nunha

explicación histórica, da I Guerra Mundial.

XHB 4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.

XHB 4.3.3. Describe  a  derrota  de  Alemaña  desde  a  súa  propia

perspectiva e desde a dos aliados.

B4.4. Esquematizar  a  orixe,  o  desenvolvemento  e  as  consecuencias  da

Revolución Rusa.

XHB 4.4.1. Contrasta  algunhas  interpretacións  do  alcance  da

Revolución Rusa na súa época e na actualidade.

B4.5. Relacionar  movementos  culturais  como  o  romanticismo,  en  distintas

áreas,  e  recoñecer  a  orixinalidade  de  movementos  artísticos  como  o

impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en Europa.

XHB 4.5.1. Comenta  analiticamente  cadros,  esculturas  e  exemplos

arquitectónicos da arte do século XIX.

XHB 4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.
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Bloque 5. A época de «entreguerras» (1919-1939)

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis

importantes  do  período  de  entreguerras,  e  a  súa  conexión  co  presente,  e

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época.

XHB 5.1.1. Analiza  interpretacións  diversas  de  fontes  históricas  e

historiográficas de distinta procedencia.

XHB 5.1.2. Relaciona  algunhas  cuestións  concretas  do  pasado  co

presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de

1929 e de 2008.

XHB 5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

XHB 5.2.1. Explica  diversos  factores  que  fixeron  posible  o  auxe  do

fascismo en Europa.

B5.3. Coñecer  as  tensións  que  levaron  en  España  á  proclamación  da  II

República e ao estoupido da Guerra Civil.

XHB 5.3.1. Explica  as  principais  reformas  durante  a  II  República

española, e reaccións a elas.

XHB 5.3.2. Explica  as causas da Guerra Civil  española  no contexto

europeo e internacional.

Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945)

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial.

XHB 6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas

causas ou outras segundo as narrativas).
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B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas

xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra

total.

XHB 6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.

XHB 6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra

europea que a mundial.

XHB 6.2.3. Elabora  unha  narrativa  explicativa  das  causas  e  as

consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.

B6.3. Entender  o contexto  en que se  desenvolveu o Holocausto  na guerra

europea e as súas consecuencias.

XHB 6.3.1. Recoñece  a  significación  do  Holocausto  na  historia

mundial.

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945

e as relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

XHB 6.4.1. Utilizando  fontes  históricas  e  historiográficas,  explica

algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.

XHB 6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.

B6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra

no século XX e comprender os límites da descolonización e da independencia

nun mundo desigual.

XHB 6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.

XHB 6.5.2. Distingue  entre  contextos  diferentes  do  mesmo proceso,

por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).

Bloque 7.  A estabilización  do capitalismo e  o illamento económico do

bloque soviético
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B7.1. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do

seu illamento interno, así como os avances económicos do «Welfare State» en

Europa.

XHB 7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do «Welfare

State» en Europa.

XHB 7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación

da muller ao traballo asalariado.

B7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial

nun caso concreto.

XHB 7.2.1. Compara  a  crise  enerxética  de  1973  coa  financeira  de

2008.

B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras

a Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975.

XHB 7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España

e Galicia, así como as fases da ditadura de Franco.

XHB 7.3.2. Discute  como  se  entende  en  España  e  en  Europa  o

concepto de memoria histórica.

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI

B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e

políticos a nivel mundial.

XHB 8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo

mapa político europeo desa época.

XHB 8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar.

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS

e outros réximes socialistas.
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XHB 8.2.1. Analiza  aspectos  políticos,  económicos  e  culturais  dos

cambios producidos tralo colapso da URSS.

B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social

en  España  despois  de  1975,  e  sopesar  distintas  interpretacións  sobre  ese

proceso.

XHB 8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos

anos setenta do século XX e na actualidade.

XHB 8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron

lugar  ao  cambio  na  sociedade  española  da  transición:  coroación  de  Juan

Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura

de  Cortes  Constituíntes,  aprobación  da  Constitución  de  1978,  primeiras

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.

XHB 8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta

etapa  (ETA,  GRAPO,  Terra  Lliure,  etc.):  a  xénese  e  a  historia  das

organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en

defensa das vítimas, etc.

B8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea.

XHB 6.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu

futuro.

Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX

e principios do XXI

B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores.

XHB 9.1.1. Procura  na  prensa  novas  dalgún  sector  con  relacións

globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra.

XHB 9.1.2. Elabora  discusións  sobre  o  eurocentrismo  e  a

globalización.
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B9.2.   Identificar  algúns dos cambios fundamentais  que supón a revolución

tecnolóxica.

XHB 9.2.1. Analiza  algunhas  ideas  de  progreso  e  retroceso  na

implantación das recentes tecnoloxías da información e da comunicación,  a

distintos niveis xeográficos.

B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, estatal e

global, prevendo posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións

ambientais  transnacionais,  e  discutir  as  novas  realidades  do  espazo

globalizado.

XHB 9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e

gráficos,  para  presentar  algún  aspecto  conflitivo  das  condicións  sociais  do

proceso de globalización.

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da

Historia e a Xeografía

B10.1.Recoñecer  que  o  pasado  non  está  «morto  e  enterrado»,  senón  que

determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

XHB 10.1.1. Formula  posibles  beneficios  e  desvantaxes  para  as

sociedades  humanas  e  para  o  medio  natural  dalgunhas  consecuencias  do

quecemento global, como o desxeamento do Báltico.

XHB 10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX

pode chegar a unha unión económica e política no século XXI.

XHB 10.1.3. Compara  (nun  aspecto  ou  en  varios)  as  revolucións

industriais do século XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e

principio do XXI.

B10.2.Explicar  as  características  de  cada  tempo  histórico  e  certos

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.
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XHB 10.2.1. Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración

e simultaneidade.

XHB 10.2.2. Realiza  diversos  tipos  de  eixes  cronolóxicos  e  mapas

históricos.

B10.3.Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do

tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía).

XHB 10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes

enclaves xeográficos.

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no

contexto adecuado.

XHB 10.4.1. Utiliza  con  fluidez  e  precisión  o  vocabulario  histórico  e

artístico necesario.

4.5. VALORES ÉTICOS EN 2º DA ESO.

Os  contidos nesta materia están temporalizados e organizados da maneira

seguinte:

Bloque 1. A dignidade da persoa

  1.  O desenvolvemento da personalidade e as virtudes éticas.

-  O proxecto persoal de vida e a función dos valores éticos.

-  Actos, hábitos e carácter.

-  A importancia da virtude en Aristóteles.

Bloque  2.  A  comprensión,  o  respecto  e  a  igualdade  nas  relacións

interpersoais

  1.  O desenvolvemento social no ser humano, as relacións interpersoais e os

valores éticos.
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-  A dignidade da persoa e as relacións interpersoais.

-  A asertividade, as habilidades sociais e os valores éticos.

-  A intelixencia emocional e a súa importancia na vida moral.

-  O  respecto  aos  valores  éticos  a  través  das  habilidades  sociais  e  a

asertividade.

Bloque 3. A reflexión ética

  1.  As normas éticas como guía da liberdade.

-  A liberdade persoal e os factores que interveñen no seu desenvolvemento.

-  A educación como un dereito da persoa e un deber da sociedade.

-  A necesidade dos valores e as normas éticos no individuo e na sociedade.

-  Problemas derivados da ausencia de valores e de normas éticos.

  2.  As teorías éticas.

-  Éticas materiais e éticas formais.

-  O eudemonismo Aristotélico.

-  O hedonismo epicúreo.

-  O utilitarismo de John Stuart Mill.

Bloque 4. Xustiza e política

  1.  O concepto de xustiza.

- A variedade cultural e o carácter relativo da xustiza.

- O recoñecemento do que é xusto.

-  A xustiza entendida como equilibrio.

- Distintas formas de concibir a xustiza.
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Bloque 5. Os valores éticos, o dereito e a DUDH

  1.  A busca da liberdade e da igualdade.

-  A escravitude e o sometemento dos seres humanos.

-  A loita pola liberdade e a igualdade e o fin da escravitude.

-  A historia da submisión da muller ao varón.

-  O feminismo e a loita pola liberación da muller.

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

  1.  A relación entre ética, ciencia e tecnoloxía.

-  A distinción entre a investigación e a aplicación científica e tecnolóxica, e os

valores que achegan á humanidade.

- A tecnociencia e a concepción tradicional da ciencia e da tecnoloxía.

-  O mito da neutralidade científica e a falsa noción de progreso.

  2.  A necesidade da reflexión ética acerca da ciencia e da tecnoloxía: os

dilemas morais.

-   Os límites éticos e xurídicos da investigación e da aplicación científica e

tecnolóxica.

- A tecnodependencia.

-  A tecnociencia e o seu impacto negativo no medio ambiente.

Os  criterios  de  avaliación e  os  estándares  de  aprendizaxe serán  os

seguintes:

Bloque 1. A dignidade da persoa

  1.   Entender  a  relación  que  existe  entre  os  actos,  os  hábitos  e  o

desenvolvemento do carácter, mediante a comprensión do concepto de virtude
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en Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas, pola importancia que

teñen no desenvolvemento da personalidade.

  1.1.   Indaga en diversas fontes acerca do concepto de virtude e as súas

características  en  Aristóteles,  sinalando  a  relación  que  ten  cos  actos,  os

hábitos e o carácter, elaborando conclusións de forma razoada acerca do tema.

  1.2.   Explica os beneficios que,  segundo Aristóteles,  achegan as virtudes

éticas ao ser humano, identificando algunhas delas e ordenándoas, de acordo

co seu criterio, e explicando os argumentos nos que fundamenta a devandita

orde.

  2.  Comprender e apreciar a capacidade do ser humano para influír de xeito

consciente e voluntario na construción da súa propia identidade conforme os

valores éticos, e así mellorar a súa autoestima.

  2.1.  Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa

propia identidade e facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante,

amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; nunha palabra,

digna de ser apreciada por si mesma.

  2.2.  Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que

quere ser e os valores éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia

vida teña un sentido.

Bloque  2.  A  comprensión,  o  respecto  e  a  igualdade  nas  relacións

interpersoais

  1.  Comprender e valorar a importancia que teñen os valores e as virtudes

éticos  para  conseguir  unhas  relacións  interpersoais  xustas,  respectuosas  e

satisfactorias.

  1.1.   Identifica  a  adquisición  das  virtudes  éticas  como  unha  condición

necesaria  para  lograr  unhas  boas  relacións  interpersoais;  entre  elas,  a

prudencia, a lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc.
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  2.   Utilizar  de xeito  habitual  formas e xestos que favorecen o respecto á

dignidade e aos dereitos das persoas nas relacións interpersoais, mediante o

exercicio  e o desenvolvemento dalgunhas habilidades sociais  e  técnicas de

comunicación.

  2.1.  Mantén unha conduta asertiva, evitando o comportamento agresivo ou

inhibido, e adopta como principio moral fundamental nas relacións interpersoais

o respecto á dignidade das persoas.

  2.2.  Emprega e exercita, en diálogos curtos reais ou inventados, as súas

habilidades sociais, como a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva,

entre outras, co fin de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación

cos demais.

  2.3.   Practica algunhas técnicas de comunicación interpersoal  mediante a

realización de diálogos orais,  como a forma adecuada de dicir  non, o disco

raiado,  o  banco  de  néboa,  etc.,  co  obxectivo  de  dominalas  e  utilizalas  no

momento adecuado.

  2.4.  Nas relacións interpersoais, mostra unha actitude de respecto cara aos

dereitos de todo ser humano a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, a

equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar

as súas propias decisións, etc., e, especialmente, a ser valorados polo simple

feito de ser persoas, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.

  3.   Relacionar  e  valorar  a  importancia  das  habilidades  da  intelixencia

emocional  en relación coa vida interpersoal  e  establecer  o  seu vínculo con

aqueles valores éticos que enriquecen as relacións humanas.

  3.1.   Comprende a importancia que teñen a capacidade de recoñecer  as

emocións alleas e a de controlar as relacións interpersoais.

Bloque 3. A reflexión ética

  1.  Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano,

analizando  as  súas  etapas  de  desenvolvemento  e  tomando  conciencia  da
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necesidade que ten de normas éticas, libre e racionalmente asumidas, como

guía da súa conduta.

  1.1.   Distingue  entre  a  conduta  instintiva  do  animal  e  o  comportamento

racional e libre do ser humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e

apreciando as consecuencias que estas teñen na vida das persoas.

  1.2.   Identifica  en  que  consiste  a  estrutura  moral  da  persoa  e  as  súas

características como ser racional e libre, razón pola cal é responsable da súa

conduta e das consecuencias que esta teña.

  2.  Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral da persoa e

apreciar  o  papel  que  a  intelixencia  e  a  vontade  teñen  como  factores  que

incrementan a capacidade de autodeterminación.

  2.1.  Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e de

estrutura moral.

  2.2.   Analiza  e  valora  a  influencia  que  teñen  na  liberdade  persoal  a

intelixencia, que nos permite coñecer posibles opcións para elixir, e a vontade,

que nos dá a fortaleza suficiente para facer o que decidimos facer.

  2.3.   Analiza  algúns  factores  biolóxicos,  psicolóxicos,  sociais,  culturais  e

ambientais  que  inflúen  no  desenvolvemento  da  intelixencia  e  da  vontade,

especialmente o papel da educación, expoñendo as súas conclusións de forma

clara mediante unha presentación en soporte informático e audiovisual.

  3.  Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas éticos como

guía da conduta individual e social, asumindo a responsabilidade de difundilos

e de promovelos polos beneficios que achegan á persoa e á comunidade.

  3.1.  Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e

comunitario, ten a ausencia de valores e de normas éticos, como o egoísmo, a

corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a

violación dos dereitos humanos, etc.
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  3.2.  Emprende, utilizando a súa iniciativa persoal e a colaboración en grupo,

a organización e o desenvolvemento dunha campaña no seu contorno co fin de

promover o recoñecemento dos valores éticos como elementos fundamentais

do pleno desenvolvemento persoal e social.

  4.  Explicar as características e os obxectivos das teorías éticas, así como a

súa clasificación en éticas de fins e procedementais, sinalando os principios

máis destacados do hedonismo de Epicuro.

  4.1.   Enuncia  os  elementos  distintivos  das  teorías  éticas,  elaborando  un

esquema coas súas características máis destacadas.

  4.2.  Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os

valores  éticos  que defende,  destacando as  características  que a  identifican

como unha ética de fins.

  4.3.   Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor e en contra do

epicureísmo,  expoñendo  as  súas  conclusións  cos  argumentos  racionais

correspondentes.

  5.   Entender  os  principais  aspectos  do  eudemonismo  aristotélico,

identificándoo como unha ética de fins e valorando a súa importancia e a súa

vixencia actual.

  5.1.  Explica o significado do termo «eudemonismo» e o que para Aristóteles

significa  a  felicidade  como  ben  supremo,  elaborando  e  expresando

conclusións.

  5.2.  Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo

Aristóteles e a súa relación co que el considera como ben supremo da persoa.

  5.3.  Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da

categoría das éticas de fins.

  6.  Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa

relación co hedonismo de Epicuro,  clasificándoa como unha ética de fins e
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elaborando argumentos que apoien a súa valoración persoal acerca deste plan

ético.

  6.1.   Salienta  as  ideas  fundamentais  da  ética  utilitarista:  o  principio  de

utilidade,  o concepto de pracer,  a compatibilidade do egoísmo individual  co

altruísmo universal e a situación do valor moral nas consecuencias da acción,

entre outras.

  6.2.   Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo

éticas de fins.

  6.3.  Argumenta racionalmente as súas opinións acerca da ética utilitarista.

Bloque 4. A xustiza e a política

  1.  Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de

ética,  política  e  xustiza,  mediante  a  análise  e  a  definición  destes  termos,

destacando o vínculo entre eles no pensamento de Aristóteles.

  1.1.  Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo

entre ética, política e xustiza.

  1.2.   Utiliza e selecciona información acerca dos valores éticos e cívicos,

identificando e apreciando as semellanzas e as diferenzas entre eles.

  2.   Coñecer  e apreciar  a  política de Aristóteles e as súas características

esenciais, así como entender o seu concepto da xustiza e a súa relación co

ben común e a felicidade, elaborando un xuízo crítico acerca da perspectiva

deste filósofo.

  2.1.   Elabora,  recorrendo á súa iniciativa  persoal,  unha presentación  con

soporte informático, acerca da política aristotélica como unha teoría organicista

que propón unha finalidade ética do Estado.

  2.2.  Selecciona e usa información, en colaboración grupal, para entender e

apreciar a importancia que Aristóteles dá á xustiza como o valor ético no que

se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben

común, expoñendo as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas.
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Bloque 5. Os valores éticos, o dereito e a DUDH

  1.   Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como

unha  conquista  da  humanidade  e  estimar  a  importancia  do  problema  que

formula na actualidade o exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran

parte do mundo, tomando conciencia dela co fin de promover a solución deses

problemas.

  1.1.   Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos

dereitos humanos.

  1.2.  Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller,

recoñecendo  os  padróns  económicos  e  socioculturais  que  fomentaron  a

violencia e a desigualdade de xénero.

  1.3.  Emprende, en traballo colaborador, a elaboración dunha campaña contra

a  discriminación  da muller  e  a  violencia  de  xénero  no seu  ámbito  familiar,

escolar e social, avaliando os resultados obtidos.

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía

  1.   Recoñecer  a importancia que ten a dimensión moral  da ciencia e da

tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos co

fin de orientar a súa actividade conforme aos valores defendidos na DUDH.

  1.1.  Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da

ciencia e da tecnoloxía, avaliando os impactos positivo e negativo que estas

poden ter en todos os ámbitos da vida humana: social,  económico, político,

ético e ecolóxico, entre outros.

  1.2.  Achega argumentos que fundamenten a necesidade de poñer límites

éticos e xurídicos á investigación e práctica tanto científica coma tecnolóxica,

tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como

criterio normativo.
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  1.3.  Recorre á súa iniciativa persoal para expoñer as súas conclusións acerca

do  tema  tratado,  utilizando  medios  informáticos  e  audiovisuais,  de  forma

argumentada e ordenada racionalmente.

  2.  Recoñecer que, na actualidade, existen casos nos que a investigación

científica non é neutral,  senón que está determinada por intereses políticos,

económicos,  etc.,  mediante  a  análise  da  idea  de  progreso  e  a  súa

interpretación  equivocada  cando  os  obxectivos  que  se  pretenden  non

respectan un código ético fundamentado na DUDH.

  2.1.  Obtén e selecciona información, en traballo colaborador, dalgúns casos

nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible

cos valores éticos expostos na DUDH, xerando impactos negativos no ámbito

humano e ambiental, sinalando as causas.

  2.2.  Diserta, en colaboración grupal, acerca da idea de progreso na ciencia e

a súa relación cos valores éticos,  o  respecto á dignidade humana e o seu

contorno, elaborando e expoñendo conclusións.

  2.3.   Selecciona  e  contrasta  información,  en  colaboración  grupal,  acerca

dalgunhas das ameazas que para o ambiente e para a vida ten a aplicación

indiscriminada da ciencia e da tecnoloxía, como a explotación descontrolada

dos recursos naturais,  a  destrución de hábitats,  a  contaminación química e

industrial, a chuvia ácida, o cambio climático, a desertización, etc.

  3.   Recoñecer  a  necesidade  de  establecer  límites  éticos  e  xurídicos  á

actividade científica e tecnolóxica, utilizando como criterio de demarcación os

valores éticos da DUDH, co fin de evitar a súa aplicación inadecuada e de

solucionar os dilemas morais que ás veces se presentan, especialmente no

terreo da medicina e da biotecnoloxía.

  3.1.   Destaca o valor da investigación científica e técnica, pero, ademais,

xustifica  a  necesidade  de  poñer  límites  éticos  e  xurídicos  no  seu  uso  e

aplicación,  co fin  de garantir  o respecto á dignidade humana e os dereitos

fundamentais, así como a protección do ambiente.
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  3.2.  Analiza información, seleccionada de diversas fontes, co fin de coñecer

en que consisten algúns dos últimos avances en medicina e en biotecnoloxía

que  formulan  dilemas  morais,  tales  como  a  utilización  de  células  nai,  a

clonación, a eutanasia e a euxenesia, entre outros, sinalando algúns perigos

que estes encerran se non se respectan os valores éticos, como pode ser, por

exemplo, a manipulación xenética con fins económicos, políticos, etc.

  3.3.   Asume unha actitude de tolerancia e de respecto ante as diferentes

opinións que se expresan, co fin de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer

a  necesidade  de  rigor  na  fundamentación  racional  e  ética  de  todas  as

alternativas formuladas.

  4.   Entender  e  valorar  o  problema  da  tecnodependencia  e  a  alienación

humana á que esta conduce.

  4.1.  Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano a

tecnodependencia,  sinalando  os  seus  síntomas  e  as  súas  causas,  e

considerando  as  súas  consecuencias  negativas,  como  unha  adicción

incontrolada aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais,

que conducen as persoas cara a unha progresiva deshumanización.

  5.   Identificar  e  valorar  algúns  impactos  negativos  que,  para  a  especie

humana e para o seu ámbito natural, produciron o desenvolvemento científico e

tecnolóxico utilizado á marxe dos valores éticos.

  5.1.   Selecciona  e  contrasta  información,  en  colaboración  grupal,  acerca

dalgunhas das ameazas que, para o ambiente e a vida, está tendo a aplicación

indiscriminada  da  ciencia  e  da  tecnociencia,  tales  como  a  explotación

descontrolada dos recursos naturais, a destrución de hábitats, a contaminación

química e industrial, a chuvia ácida, o cambio climático, a desertización, etc.,

elaborando e expoñendo conclusións. 

  5.2.  Debate, en pequenos grupos, acerca dos intereses e dos obxectivos que

están detrás das aplicacións inapropiadas da tecnociencia, e a falsa idea de

progreso que está implícita nela, expresando as súas opinións fundamentadas

nos valores éticos.
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4.6. VALORES ÉTICOS EN 3º DA ESO.

Os contidos a tratar nesta materia son os seguintes:

Bloque 1. A xustiza e a política.

1. A democracia actual e a xustiza.

- A xustiza como valor ético e político en Aristóteles.

- A DUDH como fundamento ético e universal da democracia dos séculos XX e

XXI.

- O Estado de dereito como garantía da xustiza.

2. Estrutura e fundamento ético da democracia actual. 

- O Estado de dereito e a defensa da xustiza como valor ético e cívico supremo

da democracia.

-    DUDH  como  criterio  universal  de  xustiza  para  avaliar  os  sistemas  de

goberno e a lexitimidade dun Estado.

- Montesquieu e a división de poderes como garantía do dereito e da xustiza.

- A democracia como forma de vida.

- Os riscos e os problemas das democracias actuais.

3. O modelo español e os valores éticos.

- A Constitución española de 1978: «Os dereitos e deberes fundamentais da

persoa» e «Os dereitos e liberdades públicas da persoa».

- O Preámbulo e o fundamento da súa lexitimidade e a súa finalidade.

- O deber e o respecto dos cidadáns á Constitución española.

- A adecuación da Constitución española aos principios establecidos na DUDH.
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- Os principios reitores da política social e económica do Estado español e a

súa xustificación ética.

-  As obrigas fiscais  dos cidadáns españois,  a  súa relación cos orzamentos

xerais do Estado e a súa fundamentación ética.

4.  O modelo da Unión Europea.

-  A  Unión  Europea:  definición,  desenvolvemento  histórico,  obxectivos  e

estrutura.

- A Unión Europea e o respecto á DUDH.

- Beneficios logrados na UE polos Estados membros e os seus cidadáns. 

Bloque  2.  Os  valores  éticos,  o  dereito,  a  DUDH  e  outros  tratados

internacionais sobre dereitos humanos.

 1. O problema da xustificación e a orixe das normas xurídicas.

- O positivismo xurídico de Hans Kelsen.

-  Tres  modelos  de  xustificación  do  dereito:  o  iusnaturalismo,  o

convencionalismo e o positivismo xurídico.

2. Os fundamentos éticos do dereito e a DUDH.

- O vínculo entre a ética e o dereito.

- Legalidade e lexitimidade.

- A DUDH como código ético universal que fundamenta o dereito.

- A dignidade da persoa como fundamento dos dereitos humanos.

3 A DUDH como xustificación ética das normas xurídicas:

- Características dos dereitos humanos.

- Contexto histórico e político da súa elaboración e o seu recoñecemento.
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- O contido e a estrutura da DUDH.

 . Evolución e desafíos actuais dos dereitos humanos.

- As tres xeracións de dereitos humanos, orixe histórica e documental.

-  Os  dereitos  da  muller  e  da  infancia  no  século  XXI,  a  súa  problemática

específica e a necesidade da súa difusión e respecto.

- Retos actuais na aplicación da DUDH.

Bloque 3. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía.

1. A necesidade da reflexión ética acerca da ciencia e da tecnoloxía.

- A tecnociencia e a concepción tradicional da ciencia e da tecnoloxía.

- O mito da neutralidade científica e a falsa noción de progreso.

- A distinción entre a investigación e a aplicación científica e tecnolóxica, e os

valores que achegan á humanidade.

-  Os límites  éticos  e  xurídicos  da  investigación  e  da  aplicación  científica  e

tecnolóxica.

- A tecnociencia e o seu impacto negativo no ambiente.

- A tecnodependencia.

- Os dilemas morais actuais no ámbito da medicina e da bioética.

Os seguintes  criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe   son os

propios desta materia.

Bloque 1. A xustiza e a política.

1. Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética,

política e xustiza, mediante a análise e a definición destes termos, destacando

o vínculo entre eles no pensamento de Aristóteles.

1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo
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entre ética, política e xustiza.

1.2.  Utiliza  e  selecciona  información  acerca  dos  valores  éticos  e  cívicos,

identificando e apreciando as semellanzas e as diferenzas entre eles.

2.  Coñecer  e  apreciar  a  política  de  Aristóteles  e  as  súas  características

esenciais, así como entender o seu concepto da xustiza e a súa relación co

ben común e a felicidade, elaborando un xuízo crítico acerca da perspectiva

deste filósofo.

2.1.  Elabora,  recorrendo  á  súa  iniciativa  persoal,  unha  presentación  con

soporte informático, acerca da política aristotélica como unha teoría organicista

que propón unha finalidade ética do Estado.

2.2.  Selecciona e usa información, en colaboración grupal,  para entender  e

apreciar a importancia que Aristóteles dá á xustiza como o valor ético no que

se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben

común, expoñendo as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas.

3. Identificar  nos  valores  éticos  o  fundamento  que,  na  actualidade,  fai  da

democracia  a  forma de  goberno  máis  valorada  fronte  a  outras  alternativas

autoritarias ou totalitarias.

3.1. Xustifica eticamente a elección da democracia como un sistema que está

por riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios

os valores éticos recollidos na DUDH.

4. Comprender  que,  neste  momento,  non  é  suficiente  que  un  Estado  sexa

democrático para recoñecer a súa lexitimidade; esíxese que, ademais, sexa un

Estado  xusto,  tomando  como  criterio  de  xustiza  o  respecto  aos  dereitos

humanos.

4.1. Elabora, en colaboración grupal, unha lista dos valores éticos contidos na

DUDH nos que se debe fundamentar un Estado democrático para que sexa

xusto.

5. Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e dos principios éticos
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contidos na DUDH como fundamento universal das democracias durante os

séculos  XX e  XXI,  destacando  as  súas características  e  a  súa relación  cos

conceptos de Estado de dereito e de división de poderes.

5.1.  Fundamenta  racional  e  eticamente  a  elección  da democracia  como un

sistema que está por riba doutras formas de goberno polo feito de incorporar

nos seus principios os valores éticos sinalados na DUDH.

5.2. Define o concepto de Estado de dereito e establece a súa relación coa

defensa dos valores éticos e cívicos na sociedade democrática.

5.3.  Describe  o  significado  e  a  relación  entre  os  seguintes  conceptos:

democracia,  cidadán,  soberanía,  autonomía  persoal,  igualdade,  xustiza,

representatividade, etc.

5.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que

desempeñan  os  poderes  lexislativo,  executivo  e  xudicial  no  Estado

democrático, así como a necesidade da división de poderes como instrumento

para  evitar  o  monopolio  do  poder  político  e  como  medio  que  permite  aos

cidadáns o control do Estado.

6.  Recoñecer  a  necesidade  da  participación  activa  dos  cidadáns  na  vida

política do Estado co fin de evitar o risco de que nunha democracia se violen os

dereitos humanos.

6.1.  Asume  e  explica  o  deber  moral  e  civil  dos  cidadáns  de  participar

activamente no exercicio da democracia co fin de que se respecten os valores

éticos e cívicos no seo do Estado.

6.2.  Define  a  magnitude  dalgúns  dos  riscos  que  ameazan  os  gobernos

democráticos cando non se respectan os valores éticos da DUDH, como a súa

dexeneración en demagoxia, a ditadura das maiorías e a escasa participación

cidadá, entre outros, formulando posibles medidas para evitalos.

7.  Coñecer  e  valorar  os  fundamentos  da  Constitución  española  de  1978,

identificando os valores éticos dos que parte e os conceptos preliminares que

establece.
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7.1.  Identifica  e  aprecia  os  valores  éticos  máis  destacados  nos  que  se

fundamenta a Constitución española, sinalando a orixe da súa lexitimidade e a

finalidade que persegue mediante a lectura comprensiva e comentada do seu

Preámbulo.

7.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española

e a súa dimensión ética, como a nación española, a pluralidade ideolóxica, o

papel  e  as funcións atribuídas ás forzas armadas,  etc.,  a través da lectura

comprensiva e comentada dos artigos 1 ao 9.

8.  Mostrar  respecto  pola  Constitución  española identificando nela,  mediante

unha  lectura  explicativa  e  comentada,  os  dereitos  e  os  deberes  que  ten  o

individuo como persoa e como cidadán, apreciando a súa adecuación á DUDH,

co  fin  de  asumir  de  forma  consciente  e  responsable  os  principios  de

convivencia que deben rexer no Estado español.

8.1.  Sinala e comenta a importancia dos dereitos e das liberdades públicas

fundamentais  da  persoa  establecidos  na  Constitución,  como  a  liberdade

ideolóxica, relixiosa e de culto, o carácter aconfesional do Estado español, o

dereito  á  libre  expresión  de  ideas,  o  dereito  á  reunión  pública  e  á  libre

asociación e os seus límites, etc.

9.  Sinalar  e  apreciar  a  adecuación da Constitución  española  aos principios

éticos defendidos pola DUDH, mediante a lectura comentada e reflexiva dos

dereitos e os deberes dos cidadáns (artigos 30 ao 38) e os principios reitores

da política social e económica (artigos 39 ao 52).

9.1.  Coñece  e  aprecia  a  adecuación  da  Constitución  española  á  DUDH,

sinalando os valores éticos nos que se fundamentan os dereitos e os deberes

dos cidadáns, así como os principios reitores da política social e económica.

9.2.  Explica  e  asume os  deberes  cidadáns  que establece a  Constitución  e

ordénaos  segundo  a  súa  importancia,  expresando  a  xustificación  da  orde

elixida.

9.3.  Achega  razóns  para  xustificar  a  importancia  que  ten  para  o  bo

funcionamento da democracia o feito de que os cidadáns sexan conscientes
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non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un deber cívico,

xurídico e ético.

9.4.  Recoñece a responsabilidade fiscal  dos cidadáns e a súa relación cos

orzamentos  xerais  do  Estado  como  un  deber  ético  que  contribúe  ao

desenvolvemento do ben común.

10. Coñecer os aspectos esenciais da UE, analizando os beneficios recibidos e

as responsabilidades adquiridas polos Estados membros e os seus cidadáns,

co fin de recoñecer a súa utilidade e os logros que esta alcanzou.

10.1. Describe, acerca da UE, a súa integración económica e política, o seu

desenvolvemento histórico desde 1951, os seus obxectivos e os valores éticos

nos que se fundamenta de acordo coa DUDH.

10.2.  Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e o

beneficio  que  estes  achegaron  para  a  vida  dos  cidadáns,  tales  como  a

anulación  de  fronteiras  e  de  restricións  aduaneiras,  a  libre  circulación  de

persoas  e  de  capitais,  etc.,  así  como  as  obrigas  adquiridas  nos  diferentes

ámbitos: económico, político, de seguridade e paz, etc.

Bloque  2.  Os  valores  éticos,  o  dereito,  a  DUDH  e  outros  tratados

internacionais sobre dereitos humanos.

1.  Sinalar  a  vinculación  entre  a  ética,  o  dereito  e  a  xustiza  a  través  do

coñecemento  das  súas  semellanzas,  diferenzas  e  relacións,  analizando  o

significado dos termos de «legalidade» e de «lexitimidade».

1.1.  Busca  e  selecciona  información  en  páxinas  web  para  identificar  as

diferenzas e as semellanzas entre a ética e o dereito, e entre a legalidade e a

lexitimidade, elaborando e presentando conclusións fundamentadas.

2.  Explicar  o  problema  da  xustificación  das  normas  xurídicas  mediante  a

análise das teorías do dereito natural, ou iusnaturalismo, o convencionalismo a

teoría positivista do dereito elaborada por Kelsen, identificando a súa aplicación

no  pensamento  xurídico  dalgúns  filósofos,  co  fin  de  ir  conformando  unha

opinión argumentada acerca da fundamentación ética das leis.
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2.1. Elabora, en grupo, unha presentación con soporte dixital acerca da teoría

iusnaturalista do dereito, os seus obxectivos e características, identificando na

teoría de Locke un exemplo desta en canto á orixe das normas xurídicas, a súa

validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.

2.2. Destaca e valora, no pensamento dos sofistas, a distinción entre physis e

nomos, describindo a súa achega ao convencionalismo xurídico e elaborando

conclusións argumentadas acerca deste tema.

2.3.  Analiza  información  acerca  do  positivismo  xurídico  de  Kelsen,

principalmente o relativo á validez das normas xurídicas e dos criterios que

utiliza, especialmente o de eficacia, e a relación que establece entre a ética e o

dereito.

2.4.  Recorre ao seu espírito  emprendedor e iniciativa persoal  para elaborar

unha  presentación  con  medios  informáticos,  en  colaboración  grupal,

comparando estas teorías sobre o dereito e explicando as súas conclusións.

3. Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da DUDH

e a creación da ONU, co fin de entendela como unha necesidade do seu tempo

cuxo valor continúa vixente como fundamento ético universal da lexitimidade do

dereito e dos Estados.

3.1.  Explica  a  función  da DUDH como un «código  ético» recoñecido  polos

países integrantes da ONU co fin promover a xustiza, a igualdade e a paz en

todo o mundo.

3.2. Selecciona  e  contrasta  información  dos  acontecementos  históricos  e

políticos que deron orixe á DUDH; entre eles,  as ideoloxías nacionalistas e

racistas  que  defendían  a  superioridade  duns  seres  humanos  sobre  outros,

chegando ao extremo do Holocausto xudeu, a discriminación e o exterminio de

todos aqueles que non pertencían a unha determinada etnia, a un modelo físico

ou non compartían as ideas políticas, etc.

3.3. Sinala os obxectivos que tivo a creación da ONU e a data na que se asinou

a DUDH, valorando a importancia deste feito para a historia da humanidade.
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4. Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como unha

conquista da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na

actualidade o exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do

mundo,  tomando  conciencia  dela  co  fin  de  promover  a  solución  deses

problemas.

4.1.  Coñece  e  valora  os  trazos  distintivos  dos  dereitos  humanos:  innatos,

universais e irrenunciables.

4.2.  Describe  os  feitos  máis  influentes  no  desenvolvemento  histórico  dos

dereitos humanos, partindo da primeira xeración: os dereitos civís e políticos,

seguindo  cos  da  segunda  xeración:  económicos,  sociais  e  culturais,  e

estudando  os  da  terceira:  dereitos  dos  pobos  á  solidariedade,  o

desenvolvemento e a paz.

4.3. Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller,

recoñecendo  os  patróns  económicos  e  socioculturais  que  fomentaron  a

violencia e a desigualdade de xénero.

4.4.  Xustifica  a  necesidade de  actuar  na  defensa dos  dereitos  da infancia,

loitando contra a violencia e o abuso do que nenos e nenas son vítimas no

século  XXI,  como o abuso sexual,  o  traballo  infantil,  a  súa utilización  como

soldados, etc.

4.5. Emprende, en traballo colaborador, a elaboración dunha campaña contra a

discriminación  da  muller  e  a  violencia  de  xénero  no  seu  contorno  familiar,

escolar e social, avaliando os resultados obtidos.

5. Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á dignidade das persoas e os

seus atributos esenciais como o fundamento do que derivan todos os dereitos

humanos.

5.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta Declaración lle

recoñece  ao  ser  humano como persoa  posuidora  duns  dereitos  universais,

inalienables e innatos, mediante a lectura do seu Preámbulo.

6. Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH co fin de
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coñecela e propiciar o aprecio e o respecto cara a ela.

6.1. Constrúe un esquema acerca da estrutura da DUDH, a cal se compón dun

preámbulo e 30 artigos, que poden clasificarse do seguinte xeito:

- Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a toda persoa: a liberdade,

a igualdade, a fraternidade e a non discriminación.

- Os artigos 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.

-  Os artigos  12 ao 17 establecen os  dereitos  do individuo en relación  coa

comunidade.

- Os artigos 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticos.

- Os artigos 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais.

- Finalmente, os artigos 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás

condicións necesarias para o seu exercicio e aos seus límites.

6.2. Elabora unha campaña, en colaboración grupal, co fin de difundir a DUDH

como fundamento do dereito e da democracia no seu contorno escolar, familiar

e social.

7. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se

enfronta a aplicación da DUDH na actualidade, apreciando o labor que realizan

institucións e ONG que traballan na defensa dos dereitos humanos auxiliando

aqueles que non teñen a oportunidade de exercelos.

7.1.  Investiga,  a  partir  de  información  obtida  en  distintas  fontes,  sobre  os

problemas e os retos que ten a aplicación da DUDH en canto ao exercicio dos

dereitos civís —destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión

social,  a  discriminación  da muller,  a  violencia  de  xénero  e  a  existencia  de

actitudes como a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar,

etc.  —  e  dos  dereitos  políticos  —guerras,  terrorismo,  ditaduras,  xenocidio,

refuxiados políticos, etcétera.

7.2.  Indaga,  en  colaboración  grupal,  acerca  do  labor  de  institucións  e
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voluntarios que,  en todo o mundo,  traballan polo cumprimento dos dereitos

humanos, como Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos sen Fronteiras

ou Cáritas, entre outros, elaborando e expresando as súas conclusións.

Bloque 3. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía.

1.  Recoñecer  que,  na  actualidade,  existen  casos  nos  que  a  investigación

científica non é neutral,  senón que está determinada por intereses políticos,

económicos,  etc.,  mediante  a  análise  da  idea  de  progreso  e  a  súa

interpretación  equivocada  cando  os  obxectivos  que  se  pretenden  non

respectan un código ético fundamentado na DUDH.

1.1. Obtén e selecciona información, en traballo colaborador,  dalgúns casos

nos que a investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible

cos valores éticos expostos na DUDH, xerando impactos negativos no contorno

humano e ambiental, sinalando as causas.

1.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca da idea de progreso na ciencia e a

súa  relación  cos  valores  éticos,  o  respecto  á  dignidade  humana  e  o  seu

contorno, elaborando e expoñendo conclusións.

2.  Recoñecer  a  importancia  que  ten  a  dimensión  moral  da  ciencia  e  da

tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos co

fin de orientar a súa actividade conforme os valores defendidos na DUDH.

2.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da

ciencia e da tecnoloxía, avaliando os impactos positivo e negativo que estas

poden ter en todos os contornos da vida humana: social, económico, político,

ético e ecolóxico, entre outros.

2.2.  Achega  argumentos  que  fundamenten  a  necesidade  de  poñer  límites

éticos e xurídicos á investigación e práctica tanto científica como tecnolóxica,

tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como

criterio normativo.

2.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expoñer as súas conclusións acerca

do  tema  tratado,  utilizando  medios  informáticos  e  audiovisuais,  de  forma
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argumentada e ordenada racionalmente.

3. Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación humana

á que esta conduce.

3.1.  Destaca  o  problema e  o  perigo  que  representa  para  o  ser  humano a

tecnodependencia,  sinalando  os  seus  síntomas  e  as  súas  causas,  e

considerando  as  súas  consecuencias  negativas  como  unha  adicción

incontrolada aos dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais,

que conducen as persoas cara a unha progresiva deshumanización.

4.  Aplicar  os  valores  éticos  contidos  na  DUDH  nos  campos  científico  e

tecnolóxico co fin de evitar o seu emprego inadecuado e solucionar os dilemas

morais que ás veces se presentan, especialmente no terreo da medicina e da

biotecnoloxía.

4.1. Analiza información, seleccionada de diversas fontes, co fin de coñecer

algúns dos avances en medicina e en biotecnoloxía que presentan dilemas

morais,  como a  utilización  de células  nai,  a  clonación  e  a euxénese,  entre

outros, sinalando algúns perigos que agochan se se prescinde do respecto á

dignidade humana e aos seus valores fundamentais.

4.2.  Asume  unha  actitude  de  tolerancia  e  de  respecto  ante  as  diferentes

opinións que se expresan na confrontación de ideas co fin de solucionar os

dilemas éticos sen esquecer a necesidade de utilizar o rigor na fundamentación

racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.

5.  METODOLOXÍA DIDÁCTICA.  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES (RECUPERACIÓN,

REPASO, REFORZO O NO SEU CASO AMPLIACIÓN).

Traballar  de  xeito  competencial  na  aula  supón  un  cambio  metodolóxico

importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o

alumno ou a alumna adquire un maior grao de protagonismo. 
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En concreto,  na área de Xeografía e Historia necesitamos adestrar de xeito

sistemático os procedementos que conforman a estrutura da materia. Se ben a

finalidade  da  área  é  adquirir  coñecementos  esenciais  que  se  inclúen  no

currículo  básico.  O  alumnado  deberá  desenvolver  actitudes  conducentes  á

reflexión e análise sobre os grandes feitos históricos, as súas vantaxes e as

implicacións éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo

grao  de  adestramento  individual  e  traballo  reflexivo de  procedementos

básicos  da  materia:  a  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a

argumentación en público e a comunicación audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, o traballo en grupo colaborador achega, ademais

do  adestramento  de  habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal

desde  a  diversidade,  unha  ferramenta  perfecta  para  discutir  e  afondar  en

contidos dese aspecto. 

Por outro lado, cada alumno parte dunhas potencialidades que definen as súas

intelixencias  predominantes,  enriquecer  as  tarefas  con  actividades  que  se

desenvolvan desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os

escolares poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos adquirir

para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.

Na área de Xeografía e Historia é indispensable a  vinculación a contextos

reais, así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para

iso,  as  tarefas  competenciais  facilitan  este  aspecto,  que  se  podería

complementar con proxectos de aplicación dos contidos. 

Na área de Valores Éticos, os alumnos e as alumnas deberán desenvolver

nesta  etapa  un  pensamento  e  unha  actitude  críticos  que  se  sustenten  en

valores morais e éticos recoñecidos. Por iso farase fincapé na necesidade de

analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético.

Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes

nesta área desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é

dicir,  métodos  eminentemente  participativos  onde  se  alterna  o  traballo

individual co traballo en grupo.
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A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización  de estilos de

ensino  socializadores,  cognitivos  e  creativos,  para  conseguir  que  os  seus

xuízos e eleccións dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao

benestar común. 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa

propia aprendizaxe,  mentres  que o  docente  vai  cedendo terreo  para  que o

alumnado  logre  maior  autonomía  nas  súas  aprendizaxes  e  cree  estruturas

cognitivas  que  lle  permitan  un  pensamento  e  un  proxecto  de vida  propios,

asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o

control acerca da súa propia existencia. 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a

imaxe persoal farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o

alumnado  percibe  a  información  a  través  das  súas  propias  experiencias  e

respectando sempre o desenvolvemento dos diversos estilos de aprendizaxe.

Tamén se combinarán técnicas como o ensino recíproco e a discusión guiada

con técnicas de visualización, de role play.

Este  abano  de  accións  docentes  permitirá  ao  alumnado  comprender  e

interiorizar os valores éticos de forma holística, comprensiva e significativa.

Exporase un proceso de ensino-aprendizaxe eminentemente  práctica  de tal

forma  que  se  forme  ao  alumnado  coas  capacidades  e  os  coñecementos

necesarios para que poida entender a realidade económica que nos rodea e

ser crítico con ela. Teranse en conta, para iso, as seguintes recomendacións:

relacionar o proceso de ensino-aprendizaxe coa vida real; facilitar a construción

de  aprendizaxes  significativas,  relacionando  o  que  xa  saben  cos  novos

contidos; favorecer a capacidade de aprender a aprender; crear un clima de

aceptación e cooperación en clase fomentando o traballo en grupo.

As estratexias metodolóxicas que se poden empregar en función dos contidos

aos que nos enfrontamos poden ser as seguintes:

- Estratexias expositivas. Consisten na presentación ao alumnado dunha serie

de coñecementos por parte do docente. A explicación realizarase mediante a
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achega de documentos e artigos de prensa, presentacións, exemplos, medios

audiovisuais, etc.

- Estratexias de indagación. Consiste en que o alumnado realice, coa guía do

docente, a aprendizaxe pola súa conta. As técnicas didácticas concretas poden

ser moi variadas, como: realización de traballos de investigación, tanto persoal

como *grupal, e a súa posterior exposición ante a clase; estudo de casos reais;

debates  sobre  temas  económicos  de  actualidade;  visitas  a  empresas  e

organismos económicos significativos.

As características propias desta materia propician o traballo da mesma desde a

optica da innovación educativa, deste xeito e seguindo as recomendacións da

LOMCE, a metodoloxía por proxectos resulta a máis axeitada para garantir o

tratamento dos contidos e a adquisición dos estándares de aprendizaxe así

como das competencias clave.

Os  diferentes  proxectos  rematarán coa divulgación  da información entre  os

compañeiros  do  centro  mediante  presentacións  e  mesmo  a  publicación  da

mesma en internet e en murais nos corredores do centro. Poderase recurrir a

aplicacións  informáticas  que  faciliten  a  xestión  do  traballo,  así  como  a

divlgación dos proxectos na propia páxina do centro.

A disposición da aula será diversa en función do traballo que se estea a realizar

en  cada  momento,  fundamentalmente  o  lugar  de  traballo  será  a  aula  de

informática, xa que o alumnado será o encargado de buscar a información da

que parten os proxectos, tal e como corresponde a unha ABP (Aprendizaxe

baseada en Proxectos).

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

A respecto do libro de texto, é acordo do Departamento que tanto os contidos

como a metodoloxía proposta han ser  os que condicionen a súa escolleita.

Atendendo a este criterio escolleuse:

- Xeografía e Historia 1º ESO. Saber Facer. Obradoiro - Santillana. 2015.
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- Xeografía e Historia 2º ESO. Saber Facer. Obradoiro - Santillana. 2016.

- Xeografía e Historia 3º ESO. Saber Facer. Obradoiro - Santillana. 2015.

- Xeografía e Historia 4º ESO. Saber Facer. Obradoiro - Santillana. 2016.

Será imprescindible o uso de material complementario de carácter audiovisual:

diapositivas,  documentais,  películas...  Tamén  será  utilizado  material

procedente  dos  medios  de  comunicación  (prensa),   anuarios  estatísticos,

mapas temáticos e topográficos, etc. Así como as novas tecnoloxías á nosa

disposición, por exemplo Internet.

Tendo  en  conta,  asemade,  que  se  pretende  fomentar  a  realización  de

actividades individuais  e  en  grupos e  que o modelo  de ensino-aprendizaxe

proposto é de carácter significativo, utilizaranse para tal fin aqueles recursos

dos que dispón o centro, como:

- As aulas de informática e aulas Abalar do centro para o uso do equipamento

informático disponible.

- Recursos  visuais  (diapositivas,  transparencias,  mapas,  presentacións  en

PowerPoint, CDs e DVDs...) e audiovisuais (films, documentais ...).

- As visitas programadas, propias ou con outros Departamentos; asistencia a

actos culturais, etc.

- Lecturas dirixidas e obrigatorias, polo tanto avaliables.

En canto os recursos que se empregarán son de diferente natureza: Non so  se

empregará o libro de texto, o alumnado terá que realizar traballos de busca de

información  que,  nalgúns  casos,  será  facilitado  pola  profesora  da  materia,

especialmente cando os recursos da biblioteca/aula de informática non cubran

as necesidades de información. O apoio dos recursos e ferramentas dixitais,

tanto para a busca da información como para a divulgación da mesma, tamén

será de gran importancia no desenvolvemento da materia. Finalmente, a través

de  murais  contribuirase  a  divulgar  a  información  que  se  manipule  nas

diferentes sesións.
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

AVALIACIÓN ON-LINE, AVALIACIÓN SEMIPRESENCIAL.

A avaliación é un proceso flexible, así os procedementos deben ser variados.

Para recoller datos poderemos servirnos de diferentes instrumentos:

- A observación de comportamentos e actitudes.

- Probas orais e escritas cunha frecuenc ia periódica.

- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase.

- Traballos escritos.

- Exposicións orais.

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio: 

- Deberá manter a materia ao día informándose non caso de que haxa faltas,

aínda xustificadas das actividades realizadas na súa ausencia. 

- Debe ter un comportamento correcto para cos compañeiros e co profesorado

sen impedir o desenvolvemento normal das clases

-  É  imprescindible  a  utilización  dunha  expresión  tanto  oral  como  escrita

correcta. No caso da expresión escrita, valorarase a ortografía, a sintaxe e a

gramática utilizada polo alumnado puidendo representar un máximo do 20% da

nota.

Para  as  materias  de  Xeografía  e  Historia  e  Valores  Éticos,  manteranse  os

seguintes criterios de cualificación.

Unha vez fixados os instrumentos e a estratexia para a avaliación, realizarase

unha cuantificación utilizando os seguintes mecanismos:

1. Probas escritas: poden incluir tanto exames, como traballos individuais ou

cooperativos.  Nelas  deberán  estar  presentes  nunha  proporción  razoable  os

contidos  conceptuais  e  procedementais  que  correspondan  á  unidade  ou

unidades  das  que  se  examine  o  alumnado.  Estas  probas  constarán
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basicamente  de  dúas  partes  que  os  alumnos  e  alumnas  contestarán  cun

mínimo de coñecemento e coherencia nas súas respostas.

A primeira parte será de carácter procedimental e consistirá na realización e

interpretación de mapas e textos históricos sinxelos, de gráficas ou diagramas.

A  segunda  parte  será  de  carácter  conceptual,  consistente  na  definición  de

conceptos básicos ou no desenvolvemento de cuestións reflexivas nas que se

amose a asimilación dos contidos conceptuais, a capacidade de relación (como

procedemento) e a habilidade discursiva.

Estas probas escritas realizaranse ó finalizar cada unidade con contidos da

mesma ou tras finalizar varias unidades relacionadas entre si, e ó rematar o

trimestre  poderán  realizarse  con  contidos  pertencentes  a  tódalas  unidades

impartidas  ó  longo  do  mesmo.  Nas  tres  avaliacións  a  liña  a  seguir  será  a

mesma, e só ó remate da 3ª avaliación farase un exame de contidos mínimos

que deberá ser superado polo alumno para poder acceder á promoción, nos

casos onde non tivera superado xa a materia.

Estas probas escritas posuirán o 80 % do valor da nota en cada avaliación.

2. Caderno de clase e rexistro do traballo do alumnado na aula física e na aula

virtual:  Estes  traballos  deberán  reunir  unhas  condicións  mínimas  de

organización,  limpeza,  lexibilidade,  ortografía  e  composición  correctas.

Valorarase  a correcta execución dos exercicios e actividades propostos, así

como  a  súa  presentación.  Preténdese  avaliar  a  participación  e  o  traballo

realizado polos  alumnos/as  na clase,  o  que entroncaría  co  ensino  activo  e

participativo que se defende na metodoloxía. Terase en conta o interese pola

materia, as preguntas realizadas, as respostas ós exercicios plantexados polo

profesor, a actitude de respecto cara ós demais e a participación e realización

de traballos tanto individuais como en grupo.  Representa,  xunto co traballo

diario na aula, o 20% da nota da avaliación.

Avaliación on-line a porcentaxe sería: 90% e 10% respectivamente.

Avaliación semipresencial, sería: 80% e 20% resppectivamente.
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A nota final da materia será a media entre as tres avaliacións ou a nota do

exame final no caso dos que deban facer  esta proba completa.

Neste curso 2021-2022, a avaliación ordinaria tén que estar rematada o 6 de

xuño e a avaliación extraordinaria nunha data a determinar.

8.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA

DOCENTE.

Durante as reunións do Departamento de Xeografía e Historia programadas

para  este  curso  se  realizará  un  cuestionario  cos  indicadores  de  logro  que

consideremos máis apropiados para as nosas materias. No dito cuestionario

aparecerán os seguintes items:

En canto á atención á diversidade:

- Segundo as características de casa estudante, esixo diferentes resultados.

- Por norma, dou explicacións xerais.

- Ofrezo a cada un de maneira individual a explicación que precisa.

- Teño en conta a diversidade cando fago a programación.

- Tanto nas actividades como nos exames, hai actividades e exercicios máis ou

menos sinxelos.

- Utilizo diferentes ferramentas de avaliación.

- Tendoo en conta a diversidade cando organizamos a clase, se dividen os

alumnos en grupos.

- Tratamos temas de interese para os alumnos.

- Que facemos para coñecer as caraterísticas de cada clase? Unha proba ao

incio do curso, ler os informes dos anos anteriores, obter información mediante

o Departemento de Orientación,...
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En canto á programación:

- Os profesores que impartimos clase no mesmo nivel temos unha distribución

coherente de contidos nas nosas programacións.

- Consulto a programación ao longo do curso escolar.

-  Analizo  e  marco  dentro  da  programación  as  compentencias  chave

fundamentais para a materia.

- Os instrumentos de avaliación para medir as competencias son claros.

- Para realizar a programación teño en conta as posibilidades do entorno.

-  Dou  a  coñecer  a  programación  aos  alumnos:  metodoloxía,  obxectivos,

criterios de avaliación, etc.

- Introduzo na programación temas ou proxectos propostos polos alumnos.

- Fago a programación pensando en traballar as competencias.

- Teño en conta o libro de texto para realizar a programación.

- Coincide a programación co realizado na aula.

- Comparo a materia con outras da mesma área para enriquecela e reforzala.

- En caso de que veña un profesor sustituto, atopará suficiente información na

programación.

En canto ás actividades no aula:

- Agrupo aos alumnos de diferentes maneiras.

- Propoño actividades para fomentar o estudo autónomo.

- As actividades programadas son diversas, amplas, de longo recorrido e que

incitan a pensar.
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- Nas clases o protagonista é o alumno: ten a oportunidade de expresar a súa

propia opinión, pode contrastar o seu parecer cos seus compañeiros e pode

propoñer cousas novas.

- Utilizo diferentes tipos de materiais.

- Cada actividade proposta ten un obxectivo ben definido.

- Para propoñer as actividades teño en conta as dinámicas cooperativas.

- Valoro o traballo de todos diante do resto de estudantes.

- Organizo o tempo transcurrido na clase.

- Promovo o uso de técnicas de estudo nas actividades de clase.

- Realizo exercicios creativos e comunicativos.

- Aplico novas metodoloxías.

En canto á avaliación:

-  Ao  comezo  de  cada  unidade,  os  alumnos  teñen  claro  os  obxectivos

didácticos, as competencias a desenvolver, as actividades a realizar e como se

avaliará.

- Utilizo diferentes tipos de probas.

-  Utilizo  exercicios  de  recuperación  para  os  alumnos  que  non  acadan  os

obxectivos mínimos.

- Os exames son as principais probas para a cualificación ou existen outras

actividades.

- Tipos de probas utilizadas habitualmente: exame escrito, proba oral,  tests,

exercicios, traballos, exposicións públicas, etc.

- Como se realizan os sistemas de recuperación.

- O meu sistema de avaliación coincide con outros departamentos.
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- Unha vez rematada a unidade didáctica avalio a idoneidade dos recursos e

das actividades empregadas no proceso de aprendizaxe.

Ao  remate  do  curso  académico,  as  conclusións  achegadas  por  este

cuestionario serán utilizadas para deseñar as modificacións da programación

didáctica para o seguinte curso.

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

DAS MATERIAS PENDENTES.

Para aqueles alumnos/as que promocionaron coa materia pendente, Xeografía

e  Historia  e  Valores  Éticos,  aprobar  a  primeira  avaliación  supón  superar  a

materia pendente.

No caso de suspender, o alumnado realizará dúas probas escritas. A primeira

proba escrita terá lugar en febreiro,  a segunda proba escrita realizarase en

maio. A materia de exame serían os contidos mínimos, segundo o nivel ó que

se presente e son os reflexados  nesta Programación Didáctica

Aqueles  alumnos/as  que  superen  a  primeira  proba  só  terán  que  realizar  a

segunda, pola contra os que non superen a primeira terán que  repetila xunto

coa segunda.

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

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación inicial mediante a realización

dunha proba escrita que facilite non só o coñecemento acerca do grupo como

conxunto, senón que tamén nos proporcione información acerca de diversos

aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos: 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter

en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades
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e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica

por estaren en risco, pola súa historia familiar, etc.).

-  Saber  as  medidas  organizativas  que  cómpre  adoptar.  (Planificación  de

reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a

intervención individual).

- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar,

así como sobre os recursos que se van empregar.

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.

- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos

destes estudantes.

- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou

alumna co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe;

especialmente, co titor.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Neste  curso  o  Departamento  de  Xeografía  e  Historia  contempla  ter  que

desenvolver medidas específicas de atención a diversidade con varios alumnos

de  1º  e  2º  curso  da  ESO,  que  deberán  cursar  adaptacións  curriculares

individuais  significativas.  As  programacións  de  ditas  adaptacións  estarán

elaboradas a partir dos obxectivos e contidos básicos establecidos no proxecto

curricular do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo

da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade

Autónoma  de  Galicia.  Estas  adaptacións  baséanse  nunha  selección  dos

contidos en unidades didácticas nas que prima o carácter práctico e funcional,

para  o  que  se  escolleron  aqueles  contidos  conceptuais  que  se  consideran

elementais  para  a  comprensión  dos  procesos  históricos  e  aqueles  outros

procedimentais que reforzan a comprensión dos mesmos.

Asemade, tendo en conta que as eivas relacionadas coa correcta expresión de
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ideas de forma escrita e oral, ao igual que a desmotivación, son elementos que

dificultan enormemente a aprendizaxe, utilizaranse criterios pedagóxicos que

se orienten a favorecer unha aprendizaxe significativa e, con esta finalidade,

realizaranse  a  cotío  actividades  que  potencien  a  expresión  e  comprensión

escrita e oral  que permitan axudar ao alumno/a a superar as dificultades e

carencias e posibiliten acadar os obxectivos xerais de etapa e específicos de

área.

12. ELEMENTOS CURRICULARES TRANSVERSAIS.

Como se establece no art. 4 do Decreto 86/2015 nos proxectos curriculares

específicos de cada un dos cursos da Educación Secundaria Obrigatoria os

seguintes elementos trasversais:  A expresión oral  e escrita,  a comunicación

audiovisual,  as  Tecnoloxías  da  Información  e  a  Comunicación,  o

emprendemento e a educación cívica e constitucional. En consecuencia nas

programacións de aula estableceranse os principios e as bases para traballalos

incardinando os mesmos dentro dos distintos Plans e Programas específicos

do CPI do Feal (Plan lector e Plan de integración das TICS) 

Asimesmo fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes

e  mulleres,  a  prevención  da  violencia  de  xénero  ou  contra  persoas  con

discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do  mesmo  xeito  promoveremos  as  aprendizaxes  para  a  prevención  e

resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e

social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade,

o pluralismo político, a paz,a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o

respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o

rexeitamento da violencia terrorista,  a  pluralidade,  o  respecto ao Estado de

dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do

terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
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Na programación de aula promoverase a prevención da violencia de xénero, da

violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da  violencia  terrorista  e  de

calquera  forma  de  violencia,  racismo  ou  xenofobia,  incluído  o  estudo  do

Holocausto  xudeu  como feito  histórico  (traballándose  este  aspecto  de xeito

específico nas programacions curriculares de 4º de ESO). 

Na  dinámica  da  aula  evitaranse  os  comportamentos  e  contidos  sexistas  e

estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da

identidade  de  xénero,  favorecendo  a  visibilidade  da  realidade  homosexual,

bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Nos currículos de Educación Secundaria Obrigatoria incorporamos elementos

curriculares relacionados co desenvolvemento sustentable e o medio ambiente,

os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e malos tratos ás persoas con

discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das

Tecnoloxías  da Información e  a Comunicación,  así  como a protección ante

emerxencias e catástrofes (con temas específicos en 1º e 3º de ESO). 

Por outro lado nas actividades didácticas incorporaremos elementos de traballo

orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito  emprendedor,  á

adquisición de competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos

modelos  de  empresas  e  ao  fomento  da  igualdade  de  oportunidades  e  do

respecto ao emprendedor e ao empresario, así como á ética empresarial. As

actividades de adquisición fomentara medidas para que o alumnado participe

en actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa

empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa,

o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

No  ámbito  da  educación  e  a  seguridade  viaria,  incorporaranse  elementos

curriculares  e  promoveranse  accións  para  a  mellora  da  convivencia  e  a

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que o alumnado coñeza

os  seus  dereitos  e  deberes  como  usuario  das  vías,  en  calidade  de  peón,

viaxeiro e condutor de bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e

sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o
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diálogo  e  a  empatía  con  actuacións  adecuadas  tendentes  a  evitar  os

accidentes de tráfico e as súas secuelas.

13. ACCIONS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

As materias que son impartidas polos membros deste departamento necesitan,

para o seu desenvolvemento cotián, dun uso a aproveitamento de variadas

fontes  escritas.  De  tal  maneira  que  os  membros  deste  departamento

acordamos non establecer ningunha lectura obrigatoria máis alá dos textos que

traballemos cos alumnos na aula seguindo a nosa propia programación e as

novelas históricas seleccionadas para cada nivel. Todas as materias vinculadas

ás ciencias sociais, á xeografía e á historia procuran do desenvolvemento da

capacidade de lectura comprensiva, e a metodoloxía didáctica encamiñada ao

desenvolvemento desa competencia lectora ten que ser capaz de proporcionar

ao alumno unha aprendizaxe significativa.

Neste curso proporase ao alumnado, unha serie de libros, a elixir, relacionados

coas unidades didácticas traballadas, de maneira que non só lles sirva para

reforzar ou ampliar coñecementos senón tamén para fomentarlles o hábito da

lectura.

Unha fracción de tempo dunha sesión cada dúas semanas empregarase nesa

actividade lectora, non só para o feito en si da lectura senón tamén para aclarar

todo tipo de dúbidas.

Os libros recomendados, procurarase que sexan  fondo da biblioteca do centro.

Así  non só aforrarán cartos as súas familias senón tamén lles animará a visitar

o espazo de lectura por excelencia do centro, dándolles ademais pé para que

visiten outras bibliotecas fora do recinto escolar.

Sendo  unha  experiencia  moi  positiva  nos  cursos  anteriores,  como  quedou

plasmado na memoria, os libros de lectura que se proporán serán os mesmos,

xa que se axustan ao contexto histórico da programación. 
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De todos os xeitos, curso a curso va ampliándose a oferta dos mesmos, en

función das exixencias e necesidades dos alumnos.

14. ACCIONS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

De  novo  a  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación

constitúe  un  recurso  básico  para  as  materias  que  están  baixo  a

responsabilidade deste departamento. De feito, en varias materias impartiranse

as súas clases nas aulas de informática do centro ou utilizarán a infraestrutura

informática propia das aulas Abalar, pola necesidade de contar cuns mínimos

recursos informáticos que xa se teñen convertido en imprescindibles para o

desenvolvemento dunhas materias como as propias deste departamento.

Esta mesma situación se estenderá ao resto de materias impartidas por esta

área,  aínda  que  coas  dificultades  inherentes  á  utilización  das  aulas  de

informática en canto á súa dispoñibilidade e correcto mantemento dos equipos.

Tendo en conta que estamos educando á primeira xeración de nativos dixitais,

resultan imprescindibles uns recursos informáticos que sexan polo menos da

mesma calidade que o nivel medio, especialmente en ambientes rurais onde

continúa sendo máis dificultoso o aceso a estas novas tecnoloxías. Os centros

educativos poderían xogar un importante papel neste ámbito.

Asemade,  algúns  membros  deste  departamento  veñen  desenvolvendo

materiais  propios en soporte informático que serán utilizados nas diferentes

materias dependendo da dispoñibilidade da infraestrutura básica necesaria e

coa  intención  non  só  de  mellorar  na  transmisión  de  contidos,  senón  de

desenvolver plenamente a competencia dixital dos alumnos.

15. ACCIONS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

A  contribución  ao  Plan  de  Convivencia  está  claramente  relacionada  coa

educación en valores na que o departamento mostra unha total implicación.
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Un  dos  obxectivos  das  Ciencias  Sociais  é  proporcionar  ao  alumno  unhas

pautas correctas de convivencia, tales como o respecto e o diálogo, ademais

da transmisión dunha serie de actitudes que lles capaciten, para levar a cabo

unha vida digna e consciente nunha sociedade democrática e participativa.

Alguns dos obxectivos explicitados no apartado da educación en valores son a

nosa contribución ao Plan de convivencia do Centro:

-  Axudar  ao  individuo  a  pensar  e  comprender  os  diferentes  valores  e  a

implicación práctica da súa expresión con relación a un mesmo, os demais, a

sociedade e o mundo enteiro en xeral.

- Inspirar ao individuo a escoller os seus valores persoais, sociais, morais e

espirituais,  e  a  coñecer  métodos  prácticos  para  desenvolvelos  e  profundar

neles.

- Coñecer situacións onde se dean os distintos valores e recoñecelas como

positivas.

- Valorar o uso dos distintos valores para superar os problemas.

-  Coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos.  de  unidade,  tolerancia,

responsabilidade,  respecto,  liberdade,  paz,  honestidade,  felicidade,

cooperación, amor , igualdade e humildade.

- Respectar aos distintos membros da Comunidade Educativa e da sociedade

en xeral.

-  Expresar  as  opinións  de  maneira  relaxada  e  escoitar  a  dos  demais  con

actitude tolerante.

- Valorar e respetar o patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico

e  social,  asumindo  as  responsabilidades  que  supón  a  súa  conservación  e

mellora, apreciándoo como fonte de disfrute e utilizándoo como recurso para o

desenvolvemento individual e colectivo.

- Apreciar os dereitos e liberdades humanas como unha conquista irrenunciable

da humanidade e unha condición necesaria para a paz, denunciando actitudes
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e  situación  discriminatorias  e  inxustas  e  mostrándose  solidario  cos  pobos,

grupos  sociais  e  persoas  privados  dos  seus  dereitos  e  dos  recursos

económicos necesarios.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Dependendo da situación sanitaria iranse organizando actividades extaesolares

y complementarias.

17. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE

MELLORA.

Os  procesos  de  avaliación  teñen  por  obxecto  non  só  as  aprendizaxes  do

alumnado, senón tamén os procesos mesmos do ensino. A información que

proporciona a avaliación serve para analizar críticamente a propia intervención

educativa e tomar decisións a respecto diso.

A avaliación da programación permite tamén detectar necesidades de recursos

materiais  e humanos,  infraestructura,  etc.  E racionalizar tanto o uso interno

destes  recursos  como  as  demandas  dirixidas  ó  centro  educativo  ou  á

Administración para que os facilite, en función das necesidades.

Avaliar  a  programación  supón  avaliar  a  propia  práctica  docente  e  revélase

como  unha  das  estratexias  de  formación  máis  potentes  para  mellorar  a

calidade do proceso de ensino e aprendizaxe.

Xa durante o curso académico, débese detectar o grao no que o alumnado

adquire  os  contidos  e  os  posíbeis  erros  ou  defectos  da  programación

(desmotivación, significatividade da aprendizaxe, interese por outros aspectos

menos tratados…).

Así, aínda sendo a programación un instrumento que se elabora con vontade

de  permanencia  no  tempo,  a  necesidade  de  evitar  que  se  reduza  a  mero
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formalismo  burocrático,  co  fin  de  determinar  a  súa  utilidade  e  validez  e

introducir as mudanzas e reelaboración que se consideren necesarias, implica

un proceso de avaliación continuada.

Converter  a  programación  nun  instrumento  útil  e  eficaz  para  a  xestión  e

organización  da  práctica  pedagóxica  que  dea  resposta  e  desenvolva  as

finalidades  educativas  marcadas  para  un  curso,  esixe  a  previsión  de

mecanismos de autorregulación. Neste sentido, a avaliación da programación

non  é  a  simple  medida  dos  resultados  obtidos  en  relación  cos  obxectivos

propostos, senón un elemento regulador do proceso educativo completo.

Aínda que a programación é un instrumento indispensable para dar coherencia

ó funcionamento dun curso, a súa elaboración é progresiva e lenta, tanto polas

características  da  mesma,  como  pola  necesidade  de  que  as  propostas  e

decisións que a integran sexan realmente compartidas por todo o profesorado

da area; isto implica que a súa avaliación debe posuír as características de

proceso  progresivo,  constituíndo  un  desenvolvemento  esencialmente

autoavaliador.

O grao de  coherencia  interna entre  as  accións emprendidas  e  os  distintos

elementos da programación, a súa continuidade neste tempo, a súa aplicación

á  relidade…deberán  ser  valorados  en  si  mesmos.  Así,  serán  obxecto  de

avaliación:  os  obxectivos,  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  e  a  súa

organización,  metodoloxía  didáctica,  recursos  e  materiais,  criterios  e

procedementos de avaliación e secuenciación de unidades didácticas.

Para alén disto, nos procesos de ensino-aprendizaxe participan tamén axentes

externos,  como  a  inspección  educativa  e  todos  aqueles  recursos  que  a

Administración determina a estes efectos.  

Esta programación didáctica será revisada anualmente por todos os membros

do departamento e poderá ser modificada tanto como resultado desa revisión

como para adaptarse ás modificacións normativas. 

Para realizar a revisión anual da programación ao remate do vindeiro curso,

teranse en conta os seguintes indicadores de logro:
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Indicadores de logro para a avaliación da programación 

didáctica

Escala
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1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 

proxectos a partir dos elementos do currículo.

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das 

unidades didácticas / temas / proxectos.

3. O desenvolvemento da programación respondeu á 

secuenciación e a temporalización previstas.

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha

das unidades, temas ou proxectos.

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 

estándar.

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na 

cualificación.

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos 

para a súa avaliación.

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 

desenvolver.

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 

departamento. 

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

12. Adecuación do libro de texto.

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas 

as consecuencias da proba.

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir 
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dos estándares.

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación

continua: probas, traballos, etc.

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación 

dun exame e dunha avaliación.

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de 

materias pendentes. 

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

desas materias pendentes.

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada 

estándar.

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 

vinculados aos estándares.

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao 

alumnado con NEAE.

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias 

e extraescolares previstas.

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre

criterios de avaliación, estándares e instrumentos.

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre

os criterios de promoción.
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28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao

longo do curso.

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da 

materia.

Observacións:

Na área de Valores Éticos, os alumnos e as alumnas deberán desenvolver

nesta  etapa  un  pensamento  e  unha  actitude  críticos  que  se  sustenten  en

valores morais e éticos recoñecidos. Por iso farase fincapé na necesidade de

analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético.

Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes

nesta área desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é

dicir,  métodos  eminentemente  participativos  onde  se  alterna  o  traballo

individual co traballo en grupo.

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización  de estilos de

ensino  socializadores,  cognitivos  e  creativos,  para  conseguir  que  os  seus

xuízos e eleccións dirixan a súa conduta e as súas relacións sociais cara ao

benestar común. 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa

propia aprendizaxe,  mentres  que o  docente  vai  cedendo terreo  para  que o

alumnado  logre  maior  autonomía  nas  súas  aprendizaxes  e  cree  estruturas

cognitivas  que  lle  permitan  un  pensamento  e  un  proxecto  de vida  propios,

asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o

control acerca da súa propia existencia. 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a

imaxe persoal farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o
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alumnado  percibe  a  información  a  través  das  súas  propias  experiencias  e

respectando sempre o desenvolvemento dos diversos estilos de aprendizaxe.

Tamén se combinarán técnicas como o ensino recíproco e a discusión guiada

con técnicas de visualización, de role play.

Este  abano  de  accións  docentes  permitirá  ao  alumnado  comprender  e

interiorizar os valores éticos de forma holística, comprensiva e significativa.

Desde  o  coñecemento  da  diversidade  da  aula,  e  en  resposta  ás  múltiples

intelixencias predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades

desde a  teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e

todas as alumnas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos

adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.

Nas materia  de  Valores  Éticos non se estableceu un libro de texto de uso

obrigado  para  o  alumnado.  Os  profesores  aportarán  o  material  por  eles

elaborado.

18. REFERENCIAS NORMATIVAS.

•  Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación  (LOE),  modificada

parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da

calidade educativa (LOMCE).

•  Real  Decreto  1105/2014,  do  26  de  decembro,  polo  que  se  establece  o

currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE

do 3 de xaneiro de 2015).

•  Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro,  pola que se describen as relacións

entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación

primaria,  a  educación  secundaria  obrigatoria  e  o  bacharelato  (BOE do  29)

educativa (LOMCE).
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•  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma

de Galicia (DOG do 29).

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de

libre  configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu

currículo e a súa oferta (DOG do 21).

• Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  a

implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto

86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato

nos centros  docentes  da Comunidade Autónoma de Galicia  (DOG do 1 de

Agosto).

•  Resolución  con  instrucións  curso  17/18  do  20  xullo  de  2017  (DOG  150,

08/08/2017).

19. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS.

A través de mensaxes da Aula Virtual, Abalar, e-mail o por teléfono.

Publicidade: Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

20. SINATURAS DOS MEMBROS DO DEPARTAMENTO.

Manuela Santalla López Mª. Dolores Beceiro
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1. INTRODUCCIÓN  

A presente programación didáctica foi realizada seguindo as instrucións da 

Resolución para a implantación do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

E CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  

En cada un dos apartados deste capítulo enuméranse os estándares de 

aprendizaxe que se traballarán en cada nivel en relación coas competencias 

básicas. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a 

fronteira de posibilidades de produción.  

- Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e 

as empresas.  

- Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes das relacións económicas do seu contorno.  

- Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de 

capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo.  

- Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, 

eficiencia e tecnoloxía. 

- Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o 

financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de 

cada unha e as implicacións na marcha da empresa.  

- Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a 

súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados. 

- Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as 

actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais 

diferenzas entre eles 

- Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e 

os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento.  

- Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun 

orzamento ou plan financeiro personalizado.  

- Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade 

personalizada coas previsións establecidas.  

- Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na 

operativa bancaria. 
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- Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os 

elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa operativa.  

- Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as 

situacións adversas nas etapas da vida.  

- Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as 

principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións.  

- Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

ingresos e os gastos do Estado.  

- Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos 

públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo.  

- Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e 

déficit público, así como a relación que se produce entre eles.  

- Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución desta. - Interpreta gráficos representativos da distribución da 

renda.  

- Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa 

variación para a marcha da economía. 

- Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

tipos de xuro, inflación e desemprego.  

- Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións 

económicas e sociais.  

 

Comunicación lingüística: 

- Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións 

como as claves dos problemas básicos de calquera economía, e comprende que 

todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias.  

- Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía.  

- Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o 

financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de 

cada unha e as implicacións na marcha da empresa.  

- Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na 

operativa bancaria.  

- Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos 

bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como 

a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan 

procedementos telemáticos.  

- Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os 

elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa operativa.  
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- Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as 

situacións adversas nas etapas da vida. 

 - Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de 

prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.  

- Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e 

déficit público, así como a relación que se produce entre eles.  

- Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución desta.  

- Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións 

económicas e sociais.  

- Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa 

variación para a marcha da economía.  

- Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións 

económicas e sociais.  

- Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que 

inflúen nel.  

- Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea.  

 

Competencia dixital:  

- Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as 

súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións.  

- Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a 

fronteira de posibilidades de produción.  

- Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada 

caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre 

clasificación das empresas.  

- Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas 

oportunidades.  

- Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o 

financiamento externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de 

cada unha e as implicacións na marcha da empresa.  

- Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu beneficio ou a 

súa perda, aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.  

- Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa forma xurídica e as 

actividades, e sinala o funcionamento básico dos impostos e as principais 

diferenzas entre eles.  

- Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e 

os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento.  
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- Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun 

orzamento ou plan financeiro personalizado.  

- Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade 

personalizada coas previsións establecidas.  

- Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos 

bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como 

a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan 

procedementos telemáticos.  

- Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza 

os procedementos de reclamación ante estas.  

- Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os 

elementos e os procedementos que garanten a seguridade na súa operativa.  

- Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

ingresos e os gastos do Estado.  

- Interpreta gráficos representativos da distribución da renda.  

- Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

tipos de xuro, inflación e desemprego.  

- Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o 

desemprego. 

 - Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.  

- Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto 

da  globalización e o comercio internacional.  

- Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea.  

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións 

como as claves dos problemas básicos de calquera economía, e comprende que 

todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas as 

decisións teñen consecuencias.  

- Diferencia entre economía positiva e economía normativa.  

- Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e 

as empresas.  

- Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes das relacións económicas do seu contorno.  

- Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, 

así como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos 

sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan.  
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- Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, 

eficiencia e tecnoloxía.  

- Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas 

oportunidades.  

- Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que 

soportan as empresas.  

- Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.  

- Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e 

seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento.  

- Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as 

principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións.  

- Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos 

públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo.  

- Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de 

prever os ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.  

- Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución desta.  

- Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións 

económicas e sociais.  

- Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da súa 

variación para a marcha da economía.  

- Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións 

económicas e sociais.  

- Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o 

desemprego.  

- Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e 

aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos.  

- Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que 

inflúen nel.  

- Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto 

da globalización e o comercio internacional.  

- Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea.  

- Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto 

económico internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable.  

 

 

 



8 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de 

capital para a súa constitución e coas responsabilidades legais para cada tipo.  

- Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, 

así como a forma de interactuar co seu contorno máis próximo e os efectos 

sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan.  

- Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos 

financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión realizada en 

cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade 

económica nacional. 

 

Aprender a aprender: 

- Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e identifica as 

súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións.  

- Diferencia entre economía positiva e economía normativa.  

- Identifica e valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada 

caso, en función das características concretas, aplicando o razoamento sobre 

clasificación das empresas. 

- Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e 

os gastos integrantes, e realiza o seu seguimento.  

- Utiliza ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun 

orzamento ou plan financeiro personalizado.  

- Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade 

personalizada coas previsións establecidas.  

- Comprende as necesidades de planificación e do manexo de asuntos 

financeiros ao longo da vida. Esa planificación vincúlase á previsión realizada en 

cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade 

económica nacional.  

- Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.  

- Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e 

seleccionando a decisión máis axeitada para cada momento.  

- Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos 

bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas que se derivan delas, así como 

a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan 

procedementos telemáticos. 

- Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza 

os procedementos de reclamación ante estas.  

- Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as 

situacións adversas nas etapas da vida. - Interpreta gráficos representativos da 

distribución da renda.  
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- Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.  

- Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e 

aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos.  

- Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto 

da globalización e o comercio internacional.  

- Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto 

económico internacional, e analiza as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable.  

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia, os obxectivos para Economía en 4º da ESO son: 

- Recoñecer a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións 

como as claves dos problemas básicos de toda economía e comprender que 

toda elección supón renunciar a outras alternativas e que toda decisión ten 

consecuencias. 

- Diferenciar formas diversas de abordar e resolver problemas económicos e 

identificar as súas vantaxes e inconvenientes, así como as súas limitacións.  

- Comprender e utilizar correctamente diferentes termos da área de Economía.  

- Diferenciar entre economía positiva e economía normativa.  

- Representar e analizar graficamente o custo de oportunidade mediante a 

Fronteira de posibilidades de Produción.  

- Representar as relacións que se establecen entre as economías domésticas e 

das empresas. 

- Aplicar razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes das relacións económicas da súa contorna.  

- Distinguir as diferentes formas xurídicas das empresas e relacionalas coas 

esixencias requiridas de capital para a súa constitución e responsabilidades 

legais para cada tipo.  

- Valorar as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada caso en 

función das características concretas aplicando o razoamento sobre clasificación 

das empresas.  

- Identificar os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan na súa 

contorna, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito máis próximo e os 

efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan.  

- Indicar os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre 

produtividade, eficiencia e tecnoloxía.  
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- Identificar os diferentes sectores económicos, así como os seus retos e 

oportunidades.  

- Explicar as posibilidades de financiamento do día a día das empresas 

diferenciando o financiamento externo e interna, a curto e a longo prazo, así 

como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.  

- Diferenciar os ingresos e custos xerais dunha empresa e identificar o seu 

beneficio ou perda, aplicando razoamentos matemáticos para a interpretación de 

resultados.  

- Identificar as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, sinalando 

o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles.  

- Valorar a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional.  

- Elaborar e realizar un seguimento a un orzamento ou plan financeiro 

personalizado, identificando cada un dos ingresos e gastos. 

- Utilizar ferramentas informáticas na preparación e desenvolvemento dun 

orzamento ou plan financeiro personalizado.  

- Manexar gráficos de análises que lle permiten comparar unha realidade 

personalizada coas previsións establecidas.  

- Comprender as necesidades de planificación e de manexo dos asuntos 

financeiros ao longo da vida. Dita planificación vincúlase á previsión realizada en 

cada unha das etapas de acordo coas decisións tomadas e a marcha da 

actividade económica nacional.  

- Coñecer e explicar a relevancia do aforro e do control do gasto. - Analizar as 

vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco, e seleccionar 

a decisión máis adecuada para cada momento.  

- Comprender os termos fundamentais e describir o funcionamento na operativa 

coas contas bancarias.  

- Valorar e comprobar a necesidade de ler detidamente os documentos que 

presentan os bancos, así como a importancia da seguridade cando a relación 

prodúcese por Internet.  

- Recoñecer o feito de que se poden negociar as condicións que presentan as 

entidades financeiras e analizar o procedemento de reclamación ante as 

mesmas.  

- Identificar e explicar as distintas modalidades de cartóns que existen, así como 

o esencial da seguridade cando se opera con cartóns.  

- Identificar e diferenciar os distintos tipos de seguros segundo os riscos ou 

situacións adversas nas diversas etapas da vida.  

- Identificar as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as 

principais áreas dos gastos do Estado, e comentar as súas relacións.  

- Analizar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

ingresos e gastos do Estado. 
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- Distinguir nos diferentes ciclos económicos o comportamento dos ingresos e 

gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao longo do tempo.  

- Comprender e expresar as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e 

déficit público, así como a relación que se produce entre eles.  

- Coñecer e describir os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de 

redistribución da mesma.  

- Describir o fenómeno do desemprego e valorar as súas principais repercusións 

económicas e sociais.  

- Valorar e interpretar datos e gráficos de contido económico relacionados cos 

tipos de interese, inflación e desemprego.  

- Describir as causas do desemprego e valorar as súas principais repercusións 

económicas e sociais. - Analizar os datos de desemprego en España e as 

políticas contra o desemprego. 

- Investigar e recoñecer ámbitos de oportunidades e tendencias de emprego. - 

Valorar o grao de interconexión das diferentes economías de todos os países do 

mundo e aplicar a perspectiva global para emitir xuízos críticos.  

- Explicar as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico entre 

países.  

- Analizar acontecementos económicos contemporáneos no contexto da 

globalización e o comercio internacional.  

- Coñecer e enumerar vantaxes e inconvenientes do proceso de integración 

económica e monetaria da Unión Europea.  

- Reflexionar sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto 

económico internacional analizando as posibilidades dun desenvolvemento 

sustentable. 

 

4. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE. CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

Os contidos nesta materia están temporalizados e organizados da seguinte 

maneira:  

Durante a primeira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:  

UD 1: Introdución á Economía. Inclúe os seguintes contidos:  

Bloque 1. Ideas económicas básicas.  

B1.1. Economía como ciencia: actividade económica e sociedade.  

B1.2. Principios na toma de decisións económicas.  

B1.3. Escaseza, elección e asignación de recursos. Custo de 

oportunidade.  



12 
 

B1.4. O método na economía: modelos económicos.  

B1.5. Fronteira de posibilidades de produción. 

UD 2: A produción de bens e servizos. Inclúe os seguintes contidos:  

Bloque 2. Economía e empresa.  

B2.5. Proceso produtivo e factores produtivos.  

UD 3: Os mercados e os axentes económicos. Inclúe os seguintes contidos:  

B1.6. As relacións económicas básicas e a súa representación.  

B2.6. Sectores da actividade económica.  

UD 4: As decisións económicas das familias. Inclúe os seguintes contidos:  

B3.3. Planificación económico-financeira: necesidades económicas nas 

etapas da vida.  

 

Durante a segunda avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:  

UD 5: As empresas. Inclúe os seguintes contidos:  

Bloque 2. Economía e empresa.  

B2.1. A empresa e o/a empresario/a.  

B2.2. Elementos, funcións e obxectivos da empresa.  

B2.3. Clases de empresas.  

B2.4. Formas xurídicas da empresa.  

B2.7. Fontes de financiamento das empresas. Novas formas de 

financiamento.  

B2.8. Ingresos e custos da empresa: clasificación.  

B2.9. Resultados da empresa.  

B2.10. Obrigas fiscais das empresas.  

UD 6: O crecemento económico. Inclúe os seguintes contidos: 

B5.4. Desemprego: clasificación e consecuencias.  

B5.5. Causas do desemprego e políticas contra o desemprego. O 

desemprego en Galicia.  

B5.6. Perspectivas da ocupación.  

UD 7: A distribución da renda. Inclúe os seguintes contidos:  

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado.  

B4.1. Orzamentos públicos: ingresos e gastos do Estado.  

B4.2. A débeda pública e o déficit público.  

B4.3. Desigualdades económicas e distribución da renda.  
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UD 8: O diñeiro e os medios de pago. Inclúe os seguintes contidos:  

Bloque 3. Economía persoal.  

B3.1. Orzamento persoal. Control de ingresos e gastos.  

B3.2. Xestión do orzamento. Obxectivos e prioridades.  

B3.6. O diñeiro.  

B3.7. Contratos financeiros: contas e tarxetas de débito e crédito.  

B3.8. Relacións no mercado financeiro: información e negociación.  

B3.9. Implicacións dos contratos financeiros. Dereitos e responsabilidades 

dos/das consumidores/as no mercado financeiro.  

B3.10. O seguro como medio para a cobertura de riscos. Tipoloxía de 

seguros.  

 

Durante a terceira avaliación impartiranse as seguintes unidades didácticas:  

UD 9: A inflación e os tipos de xuro. Inclúe os seguintes contidos:  

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego.  

B5.1. Tipos de xuro.  

B5.2. Inflación.  

B5.3. Consecuencias dos cambios nos tipos de xuro e inflación. 

UD 10: O aforro e o endebedamento. Inclúe os seguintes contidos:  

B3.4. Aforro e endebedamento. Os plans de pensións.  

B3.5. Risco e diversificación.  

UD 11: O comercio exterior. Inclúe os seguintes contidos:  

Bloque 6. Economía internacional.  

B6.1. Globalización económica.  

B6.2. Comercio internacional.  

B6.3. Integración económica e monetaria europea.  

UD 12: Economía e medio ambiente. Inclúe os seguintes contidos:  

B6.4. Economía e ambiente: sustentabilidade.  

 

Os contidos mínimos a tratar serán os seguintes:  

Bloque 1. Ideas económicas básicas.  

1. O dilema económico.  

2. Conceptos económicos básicos.  
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3. O método en Economía.  

4. A Fronteira de Posibilidades de Produción.  

5. Os axentes económicos.  

 

Bloque 2. Economía e empresa. 

1. A empresa e o termo empresario.  

2. A empresa individual.  

3. A empresa social.  

4. O proceso produtivo.  

5. A teoría da produción.  

6. Financiamento e investimento.  

7. Tipos de financiamento.  

8. Ingresos, custos e gastos.  

9. O beneficio.  

10. Fiscalidade empresarial.  

 

Bloque 3. Economía persoal.  

1. Ingresos e gastos.  

2. Xestión do orzamento.  

3. Aforro e endebedamento.  

4. Planificación financeira do futuro.  

5. Risco e diversificación.  

6. O diñeiro.  

7. Diñeiro fiduciario.  

8. O diñeiro bancario. 

 9. Contratos financeiros.  

10. O contrato de seguro.  

 

Bloque 4. Economía e ingresos do Estado.  

1. A actividade financeira do Estado.  

2. Os ingresos públicos.  

3. O gasto público.  

4. Déficit e débeda públicos.  
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5. A distribución da renda.  

 

Bloque 5. Economía e tipos de interese, inflación e desemprego.  

1. O interese.  

2. O tipo de interese e a política monetaria.  

3. A inflación.  

4. Consecuencias da inflación.  

5. Casos especiais de inflación. Deflación.  

6. O mercado de traballo.  

7. O desemprego.  

8. O mercado de traballo en España.  

9. Desemprego. Consecuencias e políticas.  

10. Desemprego e sistema educativo.  

 

Bloque 6. Economía internacional.  

1. Globalización e comercio internacional.  

2. A política comercial.  

3. A Unión Europea.  

4. Unión Económica e Monetaria.  

5. Medio ambiente e sustentabilidade.  

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

seguintes:  

Bloque 1. Ideas económicas básicas.  

1. Explicar a economía como ciencia social e valorar o impacto permanente das 

decisións económicas na vida das persoas 

1.1.  Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar 

decisións como as claves dos problemas básicos de toda economía e 

comprende que toda elección supón renunciar a outras alternativas e que 

toda decisión ten consecuencias.  

1.2. Distingue formas de analizar e resolver problemas económicos, e 

identifica as súas vantaxes, os seus inconvenientes e as súas limitacións. 

2. Identificar a terminoloxía económica básica e o uso dos modelos económicos, 

e familiarizarse con eles.  

2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía. 



16 
 

2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa. 

2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante 

a fronteira de posibilidades de produción. 

3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar nas relacións 

económicas básicas cos condicionantes de recursos e as necesidades. 

3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías 

domésticas e as empresas. 

3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes das relacións económicas do seu contorno. 

 

Bloque 2. Economía e empresa.  

1. Describir os diferentes tipos de empresas e formas xurídicas das empresas 

relacionando con cada unha delas as súas esixencias de capital e as 

responsabilidades legais dos seus propietarios e xestores, así como as 

interrelacións das empresas coa súa contorna inmediata. 

1.1. Distingue as diferentes formas xurídicas das empresas e relaciónaas 

coas esixencias requiridas de capital para a súa constitución e 

responsabilidades legais para cada tipo.  

1.2. Valora as formas xurídicas de empresas máis apropiadas en cada 

caso en función das características concretas, aplicando o razoamento 

sobre clasificación das empresas.  

1.3. Identifica os diferentes tipos de empresas e empresarios que actúan 

na súa contorna, así como a forma de interrelacionar co seu ámbito máis 

próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se 

observan.  

2. Analizar as características principais do proceso produtivo.  

2.1. Indica os distintos tipos de factores produtivos e as relacións entre 

produtividade, eficiencia e tecnoloxía.  

2.2. Identifica os diferentes sectores económicos, así como os seus retos 

e oportunidades.  

3. Identificar as fontes de financiamento das empresas.  

3.1. Explica as posibilidades de financiamento do día a día das empresas 

diferenciando o financiamento externo e interna, a curto e a longo prazo, 

así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.  

4. Determinar, para un caso sinxelo, a estrutura de ingresos e custos dunha 

empresa, calculando o seu beneficio.  

4.1. Diferencia os ingresos e custos xerais dunha empresa e identifica o 

seu beneficio ou perda, aplicando razoamentos matemáticos para a 

interpretación de resultados.  
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5. Diferenciar os impostos que afectan as empresas e a importancia do 

cumprimento das obrigacións fiscais.  

5.1. Identifica as obrigacións fiscais das empresas segundo a actividade, 

sinalando o funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas 

entre eles.  

5.2. Valora a achega que supón a carga impositiva á riqueza nacional.  

 

Bloque 3. Economía persoal.  

1. Realizar un orzamento persoal distinguindo entre os diferentes tipos de 

ingresos e gastos, controlar o seu grao de cumprimento e as posibles 

necesidades de adaptación.  

1.1. Elabora e realiza un seguimento a un orzamento ou plan financeiro 

personalizado, identificando cada un dos ingresos e gastos.  

1.2. Utiliza ferramentas informáticas na preparación e o desenvolvemento 

dun orzamento ou plan financeiro personalizado.  

1.3. Manexa gráficos de análises que lle permiten comparar unha 

realidade personalizada coas previsións establecidas.  

2. Decidir con racionalidade ante as alternativas económicas da vida persoal, 

relacionando estas con o benestar propio e social.  

2.1. Comprende as necesidades de planificación e de manexo dos 

asuntos financeiros ao longo da vida. Dita planificación vincúlase á 

previsión realizada en cada unha das etapas de acordo coas decisións 

tomadas e a marcha da actividade económica nacional.  

3. Expresar unha actitude positiva cara ao aforro e manexar este como medio 

para alcanzar diferentes obxectivos.  

3.1. Coñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.  

3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando 

o risco e seleccionando a decisión máis adecuada para cada momento.  

4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os diferentes tipos 

de contas bancarias e de cartóns emitidos como medios de pago, valorando a 

oportunidade do seu uso con garantías e responsabilidade.  

4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento na 

operativa coas contas bancarias.  

4.2. Valora e comproba a necesidade de ler detidamente os documentos 

que presentan os bancos, así como a importancia da seguridade cando a 

relación prodúcese por Internet.  

4.3. Recoñece o feito de que se poden negociar as condicións que 

presentan as entidades financeiras e analiza o procedemento de 

reclamación ante elas.  
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4.4. Identifica e explica as distintas modalidades de cartóns que existen, 

así como o esencial da seguridade cando se opera con cartóns.  

5. Coñecer o concepto de seguro e a súa finalidade.  

5.1. Identifica e diferencia os distintos tipos de seguros segundo os riscos 

ou situacións adversas nas diversas etapas da vida.  

 

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado.  

1. Recoñecer e analizar a procedencia das principais fontes de ingresos e gastos 

do Estado, así como interpretar gráficos onde se mostre dita distribución.  

1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como 

as principais áreas dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións.  

1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico 

relacionados cos ingresos e gastos do Estado.  

1.3. Distingue, nos diferentes ciclos económicos, o comportamento dos 

ingresos e gastos públicos, así como os efectos que se poden producir ao 

longo do tempo. 

 2. Diferenciar e explicar os conceptos de débeda pública e déficit público.  

2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda 

pública e déficit público, así como a relación que se produce entre eles.  

3. Determinar o impacto para a sociedade da desigualdade da renda e estudar 

as ferramentas de redistribución da renda.  

3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os 

instrumentos de redistribución desta.  

 

Bloque 5. Economía e tipos de interese, inflación e desemprego.  

1. Diferenciar as magnitudes de tipos de interese, inflación e desemprego, así 

como analizar as relacións existentes entre elas.  

1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais 

repercusións económicas e sociais.  

1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as consecuencias da 

súa variación para a marcha da economía.  

2. Interpretar datos e gráficos vinculados cos conceptos de tipos de interese, 

inflación e desemprego.  

2.1. Valora e interpreta datos e gráficos de contido económico 

relacionados cos tipos de interese, inflación e desemprego.  

3. Valorar diferentes opcións de políticas macroeconómicas para facer fronte ao 

desemprego.  
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3.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais 

repercusións económicas e sociais.  

3.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o 

desemprego.  

3.3. Investiga e recoñece ámbitos de oportunidades e tendencias de 

emprego.  

 

Bloque 6. Economía internacional.  

1. Valorar o impacto da globalización económica, do comercio internacional e 

dos procesos de integración económica na calidade de vida das persoas e no 

medio ambiente.  

1.1. Valora o grao de interconexión das diferentes economías de todos os 

países do mundo e aplica a perspectiva global para emitir xuízos críticos.  

1.2. Explica as razóns que xustifican e inflúen no intercambio económico 

entre países.  

1.3. Analiza acontecementos económicos contemporáneos no contexto 

da globalización e o comercio internacional.  

1.4. Coñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de 

integración económica e monetaria da Unión Europea.  

1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co 

impacto económico internacional, analizando as posibilidades dun 

desenvolvemento sustentable. 

 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Para alcanzar os obxectivos marcados nesta materia, partirase do nivel de 

desenvolvemento dos alumnos considerando os seus coñecementos previos.  

Preténdese que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa inductivo-deductivo, 

flexible (os contidos desta programación poderán adaptarse en función dos 

coñecementos previos e as capacidades do alumnado) e activo (fomentando a 

súa participación).  

Exporase un proceso de ensino-aprendizaxe eminentemente práctica de tal 

forma que se forme ao alumnado coas capacidades e os coñecementos 

necesarios para que poida entender a realidade económica que nos rodea e ser 

crítico con ela. Teranse en conta, para iso, as seguintes recomendacións: 

relacionar o proceso de ensino-aprendizaxe coa vida real; facilitar a construción 

de aprendizaxes significativas, relacionando o que xa saben cos novos contidos; 

favorecer a capacidade de aprender a aprender; crear un clima de aceptación e 

cooperación en clase fomentando o traballo en grupo.  

As estratexias metodolóxicas que se poden empregar en función dos contidos 

aos que nos enfrontamos poden ser as seguintes:  
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- Estratexias expositivas. Consisten na presentación ao alumnado dunha serie 

de coñecementos por parte do docente. A explicación realizarase mediante a 

achega de documentos e artigos de prensa, presentacións, exemplos, medios 

audiovisuais, etc.  

- Estratexias de indagación. Consiste en que o alumnado realice, coa guía do 

docente, a aprendizaxe pola súa conta. As técnicas didácticas concretas poden 

ser moi variadas, como: realización de traballos de investigación; estudo de 

casos reais; debates sobre temas económicos de actualidade; visitas a 

empresas e organismos económicos significativos.  

 

6. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS 

 Na páxina web do centro, así como na aula virtual, aparecerá a seguinte 

información: 

1. Criterios de avaliación / mínimos esixibles. 

2. Procedementos / instrumentos de avaliación. 

3. Criterios de cualificación. 

Só os pais/nais ou titores legais poderán informarse do seguimento do alumno/a 

así como ver as probas escritas realizadas, na hora de titoría con cita previa.  

Se as clases se imparten online a información transmítese a través de mensaxes 

privadas na aula virtual, correo electrónico, Abalar, teléfono e informando ao 

titor/a. 

 

7. METODOLOXÍA  DIDÁCTICA (presencial, online e semipresencial) 

 

7.1 Clases presenciais 

 

Fomentarase o uso da lectura, medios audiovisuais e informáticos. 

Fomentarase o traballo individual do alumno/a, orientándoo, axudándoo e 
motivándoo. Unha das tarefas básicas do profesor/a será preparar situacións e 
problemas onde o alumno/a poida aplicar a teoría, de forma que sexa o alumno/a  
quen vaia descubrindo novas situacións. 

Fomentarase tamén o traballo en equipo para espertar a conciencia construtiva 
e o espírito crítico do alumno/a. 

 

Seguiremos os seguintes pasos : 

• Exploración de coñecementos previos: partiremos dos coñecementos 
que teñan os alumnos, e tendo en conta a diversidade do alumnado, 
exporemos cuestións sinxelas relacionadas co tema a tratar. 
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• Exposición: explicación do profesor evitando, na medida do posible, 
incorrer nun monólogo . A formulación de preguntas favorecerá o proceso 
de comunicación profesor-alumno e entre os propios alumnos. A presenza 
de posturas contrapostas ou erróneas debe ser aproveitada para aclarar 
conceptos. Procurarase ir do concreto ao abstracto, do particular ao xeral 
, do sinxelo ao complicado. 

• Consolidación dos coñecementos: a introdución de calquera 
procedemento necesita unha posta en práctica que posibilite a adquisición 
de certo automatismo na súa execución, debendo dedicar, en tempo e 
número, unha serie de actividades (resolución de cuestións , exercicios…) 
que afirmen o aprendizaxe. 

• Resolución de problemas: o profesor debe prestar axuda aos alumnos 
de menor rendemento ou coñecementos, á vez que os máis avantaxados 
poden resolver actividades de ampliación. É fundamental observar as 
seguintes fases: comprensión do enunciado do problema, formulación, 
resolución e comprobación e interpretación da solución. 

• Investigación: como actividade especial poden propoñerse traballos de 
investigación individuais ou en grupo, para poder aplicar e actualizar os 
coñecementos do alumno. O tema debe ser dun nivel de dificultade 
axeitado e resultar interesante. 

• Seguimento das clases: ante a situación ocasionada pola COVID- 19, 

pode que haxa alumnado que deba estar confinado e non poida asistir ás 

clase presenciais. O profesor subirá á aula virtual a teoría dos temas e as 

fichas ou traballos que se vaian a facer, así como a resolución destas 

cando se acaben de corrixir na clase para que este alumnado poida facer 

un seguimento da materia. 

 

7.2 Clases online 

O profesorado a través da aula virtual fará: 

• Exposición do tema empregando titoriais ou presentacións feitas por eles 

mesmos ou creando enlaces a vídeos colgados na rede. 

• Presentación de exemplos e exercicios resoltos con todo tipo de 

aclaracións. 

• Elaboración de fichas e cuestionarios que posibiliten a adquisición de 

certo automatismo na súa execución. 

• Corrección das actividades e traballos de forma individual ou subir as 

resolucións das mesmas, para que sexa o propio alumno/a o que as 

revise. 

• Aclaración de dúbidas a través da mensaxería da aula virtual. 
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7.3 Clases semipresenciais 

O profesorado aplicará a metodoloxía das clases presencias cando o alumnado  

asista a clase e a metodoloxía das clase online cando traballen dende a casa. 

 

8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE POIDAN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Ao comezo do curso escolar realizarase unha avaliación inicial mediante a 

realización dunha proba escrita sinxela para avaliar o grao de dominio dos 

contidos traballados nos cursos anteriores.  

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa na clase, 

tamén se recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada 

alumno/a, así como información sobre o grao de integración social. 

A avaliación inicial tamén nos aporta información individual de cada alumno/a e 

a partir dela poderemos: 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento 

ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. 

(Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con 

altas capacidades e con outras necesidades non diagnosticadas, pero 

que requiran atención específica por estaren en risco, pola súa historia 

familiar, etc.).  

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de 

reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer 

a intervención individual).  

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos 

destes alumnos/as. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno/a 

co resto de docentes; especialmente co titor. 

 

Despois da avaliación inicial para formular as medidas de atención á diversidade 

debemos coñecer: 

• O número de alumnos e alumnas. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, disciplina, atención...) 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao 

desenvolvemento de contidos curriculares. 

• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase 

en como se poden abordar. 
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• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos 

competenciais. 

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no 

grupo. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar o alumnado para 

os traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar para obter un logro 

óptimo do grupo. 

 

9. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (presencial, online 

e semipresencial) 

 

9.1 Para a avaliación inicial 

Proba escrita: nas primeiras semanas do curso. 

 

9.2 Para as avaliacións ordinarias (clases presenciais) 

Procedementos:  

Diariamente o profesorado marcará tarefas para facer de forma individual que 

ben serán corrixidas e valoradas na aula ou serán entregadas para a súa 

corrección. 

 

Instrumentos:  

Ao longo da avaliación faranse preguntas de forma oral ou escrita para 

comprobar o seguimento do traballo diario. O profesor disporá dunha ficha do 

alumno, onde recollerá de forma sistemática toda a información. 

 

Probas escritas:  

Como mínimo realizaranse dúas probas escritas por avaliación e unha 

recuperación de cada avaliación ó inicio do seguinte trimestre. 

Os alumnos/as que teñan algunha avaliación non superada realizarán unha 

proba final que incluirá tódolos contidos dados no curso, secuenciados por 

avaliación. Realizarán só as avaliacións que estean pendentes.  

Todas as probas feitas durante o curso axustaranse ás aprendizaxes mínimas 

marcadas. 

No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 

Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que 

estar razoadas e con todos os pasos. 



24 
 

 

9.3 Para as avaliacións ordinarias (clases online) 

Procedementos:  

O profesorado marcara tarefas que terán que  ser entregadas dentro dun prazo 

determinado e que, serán corrixidas individualmente ou serán os propios 

alumnos/as os que as corrixan despois de que a profesora suba as solucións. 

 

Instrumentos:  

As tarefas propostas polo profesorado. O profesorado recollerá de forma 

sistemática a información dos traballos entregados polos/as alumnos/as. 

Revisará se a entrega está dentro do prazo establecido e se o material está 

completo. 

 

Probas telemáticas:  

Como mínimo serán dúas por avaliación e unha recuperación de cada avaliación  

ao inicio do seguinte trimestre.  

Unha proba final que incluirá tódolos contidos dados no curso, secuenciados por 

avaliacións. A este exame teranse que presentar os alumnos/as que teñan 

algunha avaliación non superada e realizarán só as avaliacións que estean 

pendentes. 

Todas as probas feitas durante o curso axustaranse ás aprendizaxes mínimas 

marcadas. 

No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 

Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que 

estar razoadas e con todos os pasos. 

 

9.4 Para as avaliacións ordinarias (clases semipresenciais) 

Procedementos:  

Seguimento do alumnado durante  as clases presenciais, a través das 

cualificación obtidas. 

Nas clases online o profesorado marcara tarefas que terán que  ser entregadas 

dentro dun prazo determinado e que, serán corrixidas individualmente ou serán 

os propios alumnos/as os que as corrixan despois de que as profesoras suban 

as solucións. 

 

Instrumentos:  

Tarefas propostas polo  profesorado. 
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O profesorado recollerá de forma sistemática a información dos traballos 

entregados polos/as alumnos/as. Revisará se a entrega está dentro do prazo 

establecido e se o material está completo. 

 

Probas escritas ou telemáticas:  

As probas que non se podan facer presenciais faranse telemáticas. 

Como mínimo serán dúas por avaliación e unha recuperación do trimestre o inicio 

do seguinte. 

Unha proba final que incluirá tódolos contidos dados no curso, secuenciados  por 

avaliacións. A este exame teranse que presentar os alumnos/as que teñan 

algunha avaliación non superada e realizarán só as avaliacións que estean 

pendentes. 

Todas as probas feitas durante o curso axustaranse ás aprendizaxes mínimas 

marcadas. 

No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 

Para que as respostas das preguntas dos exames sexan valoradas teñen que 

estar razoadas e con todos os pasos. 

 

9.5 Para a avaliación extraordinaria 

Proba presencial ou telemática que incluirá tódolos contidos dados no curso. A 

este exame terán que presentarse os alumnos/as que non teñan superado a 

materia na avaliación ordinaria. 

No enunciado das probas aparecerá a cualificación de cada pregunta. 

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN ORDINARIA 

(presencial, online e semipresencial)  

                                         

10.1- Clases presenciais 

En cada unha das avaliacións a nota reflexará a suma de todo o proceso de 

aprendizaxe realizado polo alumno. 

Probas escritas: 

• A nota das probas escritas de cada avaliación será a media aritmética dos 

exames realizados nese período. 

• O principio de cada avaliación farase unha recuperación da materia 

impartida no trimestre anterior. 

• Farase un exame final para os que teñan suspensa a materia.  
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• No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a 

cualificación desa proba será de 0. 

• Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  

a cualificación será de 0, cando a ausencia sexa xustificada oficialmente 

o profesor deberá facilitarlle outra data ou outro método para avaliar eses 

contido. 

• A nota das probas escritas representará o 70% da nota da avaliación. 

 

Tarefas para facer na clase ou na casa: 

Cada actividade rexistrarase cun positivo ou cun negativo. 

 

Cuestións orais ou escritas: 

As preguntas formuladas na clase de forma oral ou escrita rexistraranse cun 

positivo ou cun negativo. 

Contabilizaranse conxuntamente os positivos e os negativos acadados nestes 

dous apartados e a nota será  o 30% da nota de cada avaliación, correspondente 

a observación diaria na aula. 

  

Nota da avaliación: 

Na formación das notas o peso dos distintos instrumentos da avaliación é o 

seguinte: 

• Probas escritas 70 % 

• Observación diaria na aula 30 % 

 

Nota final: 

Será a media aritmética das avaliacións. No caso de facer o exame final e 

superalo será un 5. 

A nota será un número enteiro que se calcula redondeando segundo os 

seguintes criterios: 

➢ Se a nota é un decimal que pertence ao intervalo (4, 5) a nota de 

avaliación será 4. 

➢ Se a nota é un decimal que non pertence ao intervalo (4, 5): 

o Redondease á nota máis baixa se a décima é menor que 5. 

o Redondease á nota máis alta se a décima é maior ou igual que 5. 

A nota final coincidirá coa nota da terceira avaliación salvo algún caso no que o 

profesor e o alumno acordasen subir nota coa entrega de algún traballo. De todos 

os xeitos a nota final non poderá ser inferior a da 3ª avaliación. 
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10.2- Clases Online 

Probas telemáticas: 

• En cada unha das avaliacións a nota reflexará a suma de todo o proceso 

de aprendizaxe realizado polo alumno. 

• Ao principio de cada avaliación farase unha recuperación da materia 

impartida no trimestre anterior. 

• A nota de primeira avaliación será a media aritmética dos exames 

realizados nese período . 

• A nota de segunda avaliación será a media aritmética dos exames 

realizados nese período. 

• A nota da terceira avaliación  será a media aritmética das tres avaliacións 

ou das recuperacións en caso de seren estas máis altas. 

• En xuño farase un exame final para os que teñan suspensa a materia.  

• No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a 

cualificación desa proba será de 0. 

• Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  

a cualificación será de 0, cando a ausencia sexa xustificada oficialmente 

o profesor deberá facilitarlle outra data ou outro método para avaliar eses 

contidos. 

• A nota das probas telemáticas representará o 40% da nota da avaliación. 

 

Tarefas para facer na casa:    

 As notas das tarefas rexistrarase da seguinte maneira: 

• Material  non entregado ou fora de prazo→0 

• Material entregado dentro do prazo pero incompleto→5 

• Material completo, ordenado e moi ben presentado→ 10 

A nota das tarefas entregadas será o 60% da nota de cada avaliación. 

 

Nota da avaliación: 

Na formación das notas o peso dos distintos instrumentos da avaliación é o 

seguinte: 

• Probas telemáticas 40 % 

• Tarefas entregadas  60 % 
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Nota final: 

Será a media aritmética das avaliacións, no caso de facer o exame final e 

superalo será un 5. 

A nota será un número enteiro que se calcula redondeando segundo os 

seguintes criterios: 

➢ Se a nota é un decimal que pertence ao intervalo (4, 5) a nota de 

avaliación será 4. 

➢ Se a nota é un decimal que non pertence ao intervalo (4, 5): 

o Redondease á nota máis baixa se a décima é menor que 5. 

o Redondease á nota máis alta se a décima é maior ou igual que 5. 

A nota final coincidirá coa nota da terceira avaliación salvo algún caso no que o 
profesor e o alumno acordasen subir nota coa entrega de algún traballo. De todos 
os xeitos a nota final non poderá ser inferior a da 3ª avaliación. 

 

10.3- Clases semipresenciais 

Probas presenciais ou telemáticas: 

• En cada unha das avaliacións a nota reflexará a suma de todo o proceso 

de aprendizaxe realizado polo alumno. 

• Ao principio de cada avaliación farase unha recuperación da materia 

impartida no trimestre anterior. 

• A nota de primeira avaliación será a media aritmética dos exames 

realizados nese período . 

• A nota de segunda avaliación será a media aritmética dos exames 

realizados nese período. 

• A nota da terceira avaliación  será a media aritmética das tres avaliacións 

ou das recuperacións en caso de seren estas máis altas. 

• En xuño farase un exame final para os que teñan suspensa  a materia.  

• No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a 

cualificación desa proba será de 0. 

• Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  

a cualificación será de 0 , cando a ausencia sexa xustificada oficialmente 

o profesor deberá facilitarlle outra data ou outro método para avaliar eses 

contidos. 

Tarefas para facer na casa e cuestións orais/escritas formuladas na clase: 

Cada observación rexistrarase cun positivo ou cun negativo. 

 

Tarefas para facer na casa (online):   

 As notas das tarefas rexistrarase da seguinte maneira: 
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• Material  non entregado ou fora de prazo→0 

• Material entregado dentro do prazo pero incompleto→5 

• Material completo, ordenado e moi ben presentado→ 10 

 

Nota da avaliación 

Na formación das notas o peso dos distintos instrumentos da avaliación é o 

seguinte: 

Se a materia impartida e examinada de forma presencial é igual ou superior ao 

50% 

• Probas presenciais  70 % 

• Observación diaria na aula  10 % 

• Tarefas entregadas  10 % 

• Probas telemáticas 10 % 

 

Se a materia impartida e examinada de forma presencial e inferior  ao 50%: 

• Probas presenciais  60 % 

• Observación diaria na aula  10 % 

• Tarefas entregadas  20 % 

• Probas telemáticas 10 % 

 

Nota final   

Será a media aritmética das avaliacións, no caso de facer o exame final e 

superalo será un 5. 

A nota será un número enteiro que se calcula redondeando segundo os 

seguintes criterios: 

➢ Se a nota é un decimal que pertence ao intervalo (4, 5) a nota da 

avaliación será 4. 

➢ Se a nota é un decimal que non pertence ao intervalo (4, 5): 

o Redondease á nota máis baixa se a décima é menor que 5. 
o Redondease á nota máis alta se a décima é maior ou igual que 5. 

 

11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

• A proba presencial ou telemática contará o 100%, polo que será necesario 

obter no exame unha cualificación superior ou igual a un 5. 

• No caso de ter constancia que un alumno copiou nun exame a 

cualificación desa proba será de 0. 
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• Cando un alumno/a non se presente a un exame sen xustificación médica  

a cualificación será de 0, cando a ausencia sexa xustificada oficialmente 

o profesor deberá facilitarlle outra data ou outro método para avaliar eses 

contido. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En tódolos niveis educativos atopámonos con alumnos/as con diferentes 

capacidades, intereses e motivacións polo que prestaremos atención a esa 

diversidade para conseguir que cada alumno/a renda o máximo seguindo o 

seguinte proceso: 

• Valoración inicial do alumnado baseándonos nun cuestionario inicial. 

• Cuestionario de coñecementos previos para cada unidade didáctica. 

• Actividades iniciais e rexistro de observacións por parte do profesorado. 

• Actividades de reforzo dirixidas ás persoas nas que se detecten 

dificultades. 

• Actividades de ampliación para as persoas con unha capacidade alta. 

• Avaliación do alumnado, da unidade e do proceso de aprendizaxe. 

• Comezo de novo do proceso indicado no segundo punto con outra 

unidade didáctica. 

Cando haxa alumnado con necesidades educativas especiais efectuarase unha 

adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión do 

Departamento de Orientación. 

 

13. PROGRAMACIÓN DE EDUCACION EN VALORES. CONCRECIÓN DOS 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

Como se establece no art. 4 do Decreto 86/2015 nos proxectos curriculares 

específicos de cada un dos cursos da Educación Secundaria Obrigatoria os 

seguintes elementos transversais: A expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional. En consecuencia nas 

programacións de aula estableceranse os principios e as bases para traballalos 

incardinando os mesmos dentro dos distintos Plans e Programas específicos do 

CPI do Feal (Plan lector e Plan de integración das TICS)  

Así mesmo fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes 

e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 

discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.  

Do mesmo xeito promoveremos as aprendizaxes para a prevención e resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así 

como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
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político, a paz a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos 

homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento da 

violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e 

consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de 

calquera tipo de violencia.  

Promoverase a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de 

violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 

feito histórico.  

Na dinámica da aula evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e 

estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 

identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual.  

Nos currículos de Educación Secundaria Obrigatoria incorporamos elementos 

curriculares relacionados co desenvolvemento sustentable e o medio ambiente, 

os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e malos tratos ás persoas con 

discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante 

emerxencias e catástrofes. 

Por outro lado nas actividades didácticas incorporaremos elementos de traballo 

orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á 

adquisición de competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos 

modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do 

respecto ao emprendedor e ao empresario, así como á ética empresarial. As 

actividades de adquisición fomentara medidas para que o alumnado participe en 

actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, 

o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.  

No ámbito da educación e a seguridade viaria, incorporaranse elementos 

curriculares e promoveranse accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que o alumnado coñeza 

os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro 

e condutor de bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a 

empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e 

as súas secuelas.  

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

A materia obxecto desta programación necesita, para o seu desenvolvemento 

cotiá, dun uso a aproveitamento de variadas fontes escritas. De tal maneira que 

acordamos non establecer ningunha lectura obrigatoria máis alá dos textos que 

traballemos cos alumnos na aula.  

Procurarase o desenvolvemento da capacidade de lectura comprensiva, que 

sexa capaz de proporcionar ao alumnado unha aprendizaxe significativa.  
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Unha fracción de tempo dunha sesión cada semana empregarase nesa 

actividade lectora (artigos de xornais, fragmentos de biografías, páxinas web, 

etc. ) 

 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Para fomentar o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o 

Departamento ten previsto usar de forma interactiva os seguintes medios: 

• Encerado dixital. 

• Libro dixital. 

• Vídeo, plataformas de streaming. 

• Internet. 

• Actividades interactivas. 

• Aula virtual. 

 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Abordarase o tema da integración dos alumnos/as dentro da comunidade 

educativa, facendo fincapé na importancia da solidariedade e evitar actitudes 

como o illamento, egoísmo e acoso escolar. Tratarase de:  

• Fomentar o compañeirismo e o traballo en equipo dentro da aula. 

• Concienciar o alumno/a da necesidade de respectar as normas de 

convivencia. 

• Fomentar o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 

discapacidades. 

• Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para 

resolvelos de maneira pacífica. 

• Identificar e detectar os casos de acoso escolar e outros conflitos entre o 

alumnado. 

• Promover a aprendizaxe de prevención e resolución pacífica de conflitos 

en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 

político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 

respecto os homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidades 

e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto o Estado 

de dereito. 

• Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á 

diversidade. 

• Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do 

diálogo e a mediación. 
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17. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libros de textos: 

• Libro dixital. Editorial Edebé. (Edixgal) 

• Apuntes. Aula Virtual. 

Material complementario: 

• Materiais audiovisuais. 

• Calculadoras científicas.  

• Programas informáticos. 

• Encerado dixital. 

• Prensa. 

• Páxinas web. 

• Titoriais.  

• Cuestionarios. 

 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Debido a situación ocasionada pola COVID-19 non se realizarán actividades. 

 

19. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Os criterios para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente son os 

seguintes: 

A adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características 

e necesidades do alumnado. 

• As aprendizaxes acadadas polo alumnado. (1) 

• As medidas de atención a diversidade dentro da aula. 

• O desenvolvemento da programación didáctica. (2) 

• A organización da aula para desenvolver a programación.  

• O aproveitamento de recursos dispoñibles no centro. 

• Os procedementos de avaliación do alumnado. 

• A coordinación do profesorado. 

 

INDICADORES DE LOGRO: 
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 B: bo      A: aceptable       M: mellorable 

 

(1)    Éxito académico: 

B  Porcentaxe de aprobados ≥ 90% 

A  Porcentaxe de aprobados entre un 75% y un 90% 

M Porcentaxe de aprobados ≤ 75% 

 

(2)  Programación impartida; 

B Impartida 100% 

A Impartida más de un 75% 

M Impartida menos de un 75% 

 

20. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

A avaliación afecta, non só aos procesos de aprendizaxe do alumnado senón 

tamén ao resto de elementos implicados no proceso de ensino, ao profesor e ao 

mesmo deseño curricular, avaliando os obxectivos, contidos, competencias 

básicas, metodoloxía, recursos organizativos e materiais, e o propio sistema de 

avaliación. Neste sentido, aos datos achegados pola avaliación continua dos 

alumnos, parece conveniente incorporar información sobre a idoneidade dos 

distintos compoñentes da programación. 

Esta avaliación farase en tres fases: 

1. Tras a súa planificación e previamente ao seu desenvolvemento e aplicación 

en unidades ou proxectos de traballo, testar a inclusión, idoneidade e pertinencia 

de todos os elementos curriculares prescritivos. 

2. Reorientación continua tras a aplicación na aula da programación. Reflexión 

sobre os instrumentos de avaliación e o rexistro da información. As opinións do 

alumnado a través das súas autoavaliacións ou as postas en común son tamén 

unha referencia importante para unha valoración máis participativa e compartida 

do proceso de ensino e aprendizaxe. 

3. Tras a aplicación real da programación, cando teñamos unha perspectiva máis 

completa que se completará cos resultados da avaliación da aprendizaxe do 

alumnado. 

 

21. COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO 

Esta programación está realizada dende o Departamento de Matemáticas do CPI 

do Feal. 

Os profesores que compoñen o departamento son: 
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• María José Campos Díaz (Xefa do departamento): imparte clases de 

Matemáticas Académicas en 4ºA e 4ºB, Matemáticas en 2ºA e 2ºD. 

• Cristina Meitín Santamaría, imparte clases  de Matemáticas Académicas 

en 3ºA, 3ºB, 3ºC e matemáticas en 1ºC e exentos de francés 1º B/C. 

• Noelia González Naveiras, imparte clases de Matemáticas Aplicadas 

en 3ºB, desdobre de matemáticas Académicas en 4ºB e matemáticas en 

1º A e B. 

• Laura Aneiros Pardo, imparte clases de Matemáticas en 2ºB e 2ºC, 

exentos de francés de 2ºB/C, Tecnoloxía en 2ºC e Economía de 4º ESO. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

 

 
A estrutura de competencias que se presenta como base deste currículo lévanos 

ao concepto das “intelixencias múltiples”no ser humano. Entre elas destaca a existencia 

dunha específica que ten que ver coa utilización do noso corpo, a súa capacidade de 

movemento e manipulación de obxectos, a intelixencia motriz. A construción e o 

desenvolvemento da intelixencia motriz implica a conxugación, a través do movemento, 

de procesos cognitivos, biolóxicos e socioafectivos que lle permitirá ao alumnado afrontar 

e superar os problemas motrices que puidesen xurdir en diversos contextos, a partir 

dunha aprendizaxe realmente significativa. A partir deste concepto proponse o 

desenvolvemento motor como algo imprescindible nun sistema educativo adaptado ás 

esixencias do ser humano. A sociedade de hoxe non é comprensible sen os 

coñecementos relacionados co corporal e o motriz. É parte da nosa cultura e do noso 

futuro a consolidación dun mellor coñecemento das nosas capacidades corporais, das 

súas funcións e dos valores e que implica a interacción entre corpo e movemento. 

Desde outro punto de vista, o actual estilo de vida, de carácter sedentario, require 

ademais que a Educación Física se estableza como contrapeso que manteña o equilibrio 

psíquico e físico do ser humano e sexa impulsora de prácticas saudables para o tempo de 

lecer. A promoción da saúde e a calidade de vida debe ser, en consecuencia, un dos 

obxectivos básicos de todo sistema educativo. 

A proposta que se fai desta materia permite achegar e incluír unha multiplicidade 

de funcións que se establecen en relación ao propio movemento que as mediatiza e que 

se relacionan, como función de coñecemento, de organización perceptiva, 

anatómico/funcional, estético/comunicativa, de relación social coas outras persoas, 

hixiénica e hedonística. Deste xeito, unha correcta utilización do movemento por medio da 

actividade física facilitará, ademais dun maior autocoñecemento, unha utilización máis 

produtiva do contorno, unhas mellores relacións coas outras persoas e un incremento da 

calidade de vida e a saúde, entendida como o estado de completo benestar físico, mental 

e social. 

A educación física na educación secundaria obrigatoria toma como eixos 

organizadores o corpo e o movemento, para contribuír, desde o seu coñecemento e a súa 

vivencia, ao desenvolvemento funcional do alumnado e á cooperación nun proxecto global 

que se articula como integrador e que se fai explícito nos obxectivos xerais da etapa. 

Proponse, en consecuencia, unha educación física formativa, que permita, a través dunha 

motricidade consciente, construír a identidade corporal das nosas alumnas e dos nosos 

alumnos. 

Pártese da necesidade de construír unha educación física para todo o alumnado, 

en que a diversidade é entendida como un elemento valioso e na cal a aprendizaxe e a 

construción de novos significados é o resultado dun proceso de integración a partir das 

experiencias e ideas previas. É necesario romper coa desconfianza e o temor da alumna 

e do alumno ante a súa competencia motora, aumentando as dificultades que 

incrementan as posibilidades de fracaso á hora de afrontar a tarefa, e que ao cabo 

conduce a adoptar unha actitude pasiva na aula. É por iso que debemos concretar 

actuacións axustadas aos ritmos de aprendizaxe e á singularidade e características do 
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alumnado, valorando de forma diferente resultados que serán diferentes. Educar na 

diversidade en educación física implica recolocar permanentemente os recursos para 

desenvolver as diferentes capacidades de cada quen. Isto supón unha mudanza 

importante na focalización da práctica profesional de cada día, é dicir, na forma de 

realizarse a interacción entre o profesorado e o alumnado, na metodoloxía de ensino 

seleccionada, na detección de diferentes xeitos de aprendizaxe, na organización de 

grupos, tempos e espazos e na toma en consideración de elementos de carácter 

ambiental, sociocultural, de xénero ou familiar. 

 
 

O C.P. I. está situado na rúa Río Seco s/n, no concello de Narón. O noso centro 

conta cun espazo privilexiado para a práctica deportiva, e un dos nosos obxectivos será a 

optimización deste. Por outra banda trataremos de amosar os nosos alumnos a riqueza  

de prácticas ó seu alcance, tendo en conta as posibilidades do concello no que vivimos. 

 
O centro imparte as ensinanzas de infantil, primaria e secundaria. A programación 

que se presenta a continuación vai dirixida ao alumnado de Secundaria. 

 

 
2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE 
FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 
a) Comunicación lingüística (CCL): Ofrecendo unha ampla variedade de 

intercambios comunicativos docente – discente, viceversa e entre discentes, non 

só cun vocabulario e léxico propios da área, senón tamén de xestos, expresións 

corporais e comunicacións motrices que requiren de codificación e decodificación 

de mensaxes, axudando á mellora da capacidade de escoita, comprensión e 

organización doutras linguaxes. - Gran variedade de intercambios comunicativos, 

a nivel oral e escrito. - Compartir información. - Resolución de conflitos mediante o 

diálogo. - Actitudes de mediación ante situacións de disputa. - Aprendizaxe do 

vocabulario específico. - Neoloxismos propios dos diferentes contidos impartidos 

nesta programación. 

 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT): Mediante actividades de razoamento motor, cálculo de distancias e 

tempos, uso e manipulación de materiais diversos en formas tamaños e pesos, a 
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interpretación de gráficos e diagramas, a lectura e interpretación de datos 

diversos, así como de puntuacións, marcas e estatísticas, a aplicación de 

unidades de medida en diferentes magnitudes, os valores biomecánicos, cinéticos 

e dinámicos, en definitiva, a linguaxe matemática está moi presente na nosa área. 

- Sistemas de puntuación das diferentes actividades. - Aprendizaxe das medidas 

propias dos diferentes deportes. Proporcionando coñecementos sobre o 

funcionamento do corpo e sobre hábitos saudables. A actitude reflexiva e 

responsable ante os estereotipos sociais. Mediante a autorregulación e economía 

dos esforzos e a planificación autónoma de tarefas motrices, apórtanse elementos 

ao mantemento e mellora da saúde, a condición física e as capacidades físicas 

básicas. Inculcando un uso responsable do medioambente a través de actividades 

físico-motrices na natureza. Presentando situacións e habilidades onde os 

mecanismos de percepción, decisión e execución permitan indagar, localizar e 

analizar a información do medio e nos permita dar respostas axustadas. -  

Relación do corpo co espazo, os implementos, os móbiles, etc. - 

Desenvolvemento dos mecanismos de percepción, toma de decisión e execución. 

- Cálculo de traxectoria e velocidade. Conceptos de profundidade e amplitude. - 

Actividade física e hábitos saudables: quecemento e volta á calma, calzado 

axeitado, alimentación, etc. 

 
c) Competencia dixital (CD): O uso das novas tecnoloxías da información e a 

comunicación como son Internet, dispositivos dixitais, multimedia e software 

actuais, contribúen en grande medida ao desenvolvemento dos contidos da 

materia, así como, á mellora da aprendizaxe. - Creación de apuntes do tema. - 

Uso das TIC no proceso de Ensinanza – Aprendizaxe. - Visualización de vídeos 

dos diferentes deportes en Internet. 

 
d) Aprender a aprender (CAA): Mediante actividades dirixidas ao desenvolvemento 

de habilidades orientadas á mellora da autonomía persoal e á capacidade de 

asumir posibilidades e limitacións propias e alleas. 

 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC): Pola dinámica das clases, polos 

contidos da nosamateria e pola continua interacción favorecesen habilidades 

sociais e actitudes de respecto, tolerancia, traballo en equipo, deportividade,… o 

diálogo e a mediación como medio eficaz na resolución de conflitos. Do mesmo 

xeito, a proposta de actividades físico-motrices de carácter sociomotriz colabora 

ao desenvolvemento da cooperación e la solidariedade facilitando a relación, o 

respecto á diversidade e a inclusión e integración do alumnado foráneo. A 

diversidade de roles, o cumprimento Dos regulamentos e normas establecidas en 

xogos, deportes e actividades físico-motrices en xeral, reforzan a sociabilidade, a 

responsabilidade nos actos e a aceptación de códigos e condutas para a 

convivencia democrática. - Respecto cara os compañeiros e compañeiras e á 
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actividade, mellorando llas relacións afectivas do grupo. - Aceptación de xeito 

compartido das normas da clase e dos regulamentos do xogo. - Aceptación da 

vitoria e da derrota como algo natural dentro das prácticas deportivas. - 

Desenvolvemento de actitudes de cooperación, integración, solidariedade e “FAIR 

PLAY”. 

 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Outorgando 

responsabilidade ao alumnado en aspectos organizativos, individuais e colectivos, 

de actividades físicas, deportivas e expresivas con finalidades diversas: ocupación 

do tempo libre, mellora da saúde ou simplemente incremento da competencia 

motriz. A participación activa, autónoma, responsable e creativa en actividades 

físico-motrices que se propón como obxectivo na nosa área é outro punto 

importante a este respecto. 

 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC): Mediante o coñecemento, a 

práctica, a valoración e a aceptación das manifestacións culturais, rítmicas e 

expresivas da motricidade humana, tanto das nosas tradicións como de outras,  

así como a capacidade de comunicación e expresión creativa que con elas 

desenvolvemos, recoñecéndoas como parte do noso patrimonio cultural e 

artístico. - Actitude creativa á hora de elaborar unha presentación dun traballo. - 

Expresión creativa de ideas y opinións. – Creacións artísticas nos contidos de 

expresión corporal. 

 
 
 

 
1º ESO: 

 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CCL EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas 

vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou 

a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

CMCCT EFB3.1.3. Identifica de xeito básico as características que deben 

ter as actividades físicas para ser consideradas saudables, e 

lévaas á práctica. 

CD EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

adecuados á  súa  idade  (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso de procura, análise e  selección 
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 de información salientable. 

CAA EFB4.1.3. Mellora o seu nivel na execución e aplicación das 

accións técnicas respecto ao seu nivel de partida, amosando 

actitudes de esforzo e superación, adecuado á súa idade. 

CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 

participante como no de espectador/a. 

CSIEE EFB1.4.1. Identifica as características das actividades 

físicodeportivas e artísticoexpresivas propostas que poidan supor 

un elemento de risco relevante para si mesmo/a ou para as 

demais persoas. 

CCEC EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais básicas, combinando 

espazo,tempo e intensidade. 

 

2º ESO: 
 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CCL EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas 

vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou 

a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

CMCCT EFB3.1.6. Identifica as características que deben ter as 

actividades físicas para ser consideradas saudables, adoptando 

unha actitude crítica fronte ás prácticas que teñen efectos 

negativos para a saúde. 

CD EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección 

de información salientable. 

CAA EFB1.1.2. Prepara e realiza quecementos e fases finais da 

sesión, de xeito básico, tendo en conta os contidos que se vaian 

realizar. 

CSC EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, respectando as 
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 achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

CSIEE EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade 

propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo 

especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non 

estable. 

CCEC EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un ritmo prefixado de baixa 

dificultade. 

 
 
 
 
 

 

3º ESO: 
 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CCL EFB1.5.2. Expón e defende traballos sinxelos sobre temas 

vixentes no contexto social, relacionados coa actividade física ou 

a corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

CMCCT EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo controlando a 

frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora de 

diferentes factores da condición física. 

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de obtención de 

enerxía cos tipos de actividade física, a alimentación e a saúde. 

CD EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para elaborar documentos dixitais propios (texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do 

proceso de procura, análise e selección de información 

salientable. 

CAA EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica habitual de 

actividade física para a mellora da propia condición física, 

relacionando o efecto desta práctica coa mellora da calidade de 

vida. 
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 EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e tácticos para obter 

vantaxe na práctica das actividades físicodeportivas de oposición 

ou de colaboración-oposición propostas. 

CSC EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade tanto no papel de 

participante como no de espectador/a. 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades en grupo, respectando as 

achegas das demais persoas e as normas establecidas, e 

asumindo as súas responsabilidades para a consecución dos 

obxectivos. 

CSIEE EFB1.4.3. Adopta as medidas preventivas e de seguridade 

propias das actividades desenvolvidas durante o ciclo, tendo 

especial coidado con aquelas que se realizan nun contorno non 

estable. 

CCEC EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha secuencia de 

movementos corporais axustados a un ritmo prefixado. 

 

 

4º ESO: 
 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CCL EFB1.6.1. Procura, procesa e analiza criticamente informacións 

actuais sobre temáticas vinculadas á actividade física e a 

corporalidade, utilizando recursos tecnolóxicos. 

CMCCT EFB3.1.1. Demostra coñecementos sobre as características que 

deben cumprir as actividades físicas cun enfoque saudable e os 

beneficios que proporcionan á saúde individual e colectiva. 

EFB3.2.3. Aplica os procedementos para integrar nos programas 

de actividade física a mellora das capacidades físicas básicas, 

cunha orientación saudable e nun nivel adecuado ás súas 

posibilidades. 

EFB3.2.4. Valora a súa aptitude física nas súas dimensións 

anatómica, fisiolóxica e motriz, relacionándoas coa saúde. 

CD EFB1.6.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para afondar sobre contidos do curso, realizando 

valoracións críticas e argumentando as súas conclusións. 

CAA EFB4.2.3.   Aplica   de  xeito   oportuno   e  eficaz  as   estratexias 

específicas das actividades de colaboración-oposición, 
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 intercambiando os papeis con continuidade e perseguindo o 

obxectivo colectivo de obter situacións vantaxosas sobre o equipo 

contrario. 

CSC EFB1.1.3. Realiza exercicios ou actividades nas fases inicial e 

final de algunha sesión, de xeito autónomo, acorde co seu nivel 

de competencia motriz. 

EFB1.3.1. Valora as actuacións e as intervencións das persoas 

participantes nas actividades, recoñecendo os méritos e 

respectando os niveis de competencia motriz, e outras diferenzas. 

EFB1.3.3. Mantén unha actitude crítica cos comportamentos 

antideportivos, tanto desde o papel de participante como desde o 

de espectador/a. 

CSIEE EFB1.4.3. Describe os protocolos que deben seguirse ante as 

lesións, os accidentes ou as situacións de emerxencia máis 

frecuentes producidas durante a práctica de actividades físico- 

deportivas. 

CCEC EFB2.1.1. Elabora composicións de carácter artístico-expresivo, 

seleccionando os elementos de execución e as técnicas máis 

apropiadas para o obxectivo previsto, incidindo especialmente na 

creatividade e na desinhibición. 

EFB2.1.2. Axusta as súas accións á intencionalidade das 

montaxes artístico-expresivas, combinando os compoñentes 

espaciais, temporais e, de ser o caso, de interacción coas demais 

persoas. 
 

3. OBXECTIVOS. 

OBXECTIVOS DA ESO. 

No artigo 10 do decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato da Comunidade Autónoma de 

Galicia, establécense os obxectivos da educación secundaria obrigatoria. 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da  

cidadanía democrática. 
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 
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incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do  patrimonio  lingüístico,  cultural,  

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 

persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 
p) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de 

 
 

 
OBXECTIVOS PARA 1º ESO. 

 
 Coñecer a importancia do quecemento para a práctica da actividade física e 

practicar exercicios para a realización dun quecemento xeral. 

 Recoñecer as capacidades físicas básicas relacionadas coa saúde: forza, 

resistencia e flexibilidade. 

 Progresar no dominio dos patróns motores evolucionando cara as habilidades 

específicas e incrementar as posibilidades de movemento en relación ao nivel 

inicial. 

 Explorar o movemento a través dunha perspectiva de expresión e comunicación de 

maneira que se favoreza a desinhibición persoal e a cohesión de grupo. 

 Adquirir técnicas básicas e utilizar estratexias nos diferentes deportes practicados 

en situacións específicas. 

 Coñecer diferentes manifestacións lúdico-deportivas propias da nosa comunidade. 

 Coñecer e aceptar as regras básicas para o desenvolvemento das diferentes 

actividades propostas, así como as normas básicas de seguridade e hixiene 

durante a práctica de calquera actividade física ou deportiva. 

 Participar de forma activa no desenvolvemento das actividades mostrando interese, 
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actuando con deportividade e respectando as normas e resultados dos xogos e 

deportes. 

 

 
OBXECTIVOS PARA 2º ESO. 

 

 
 Realizar actividades físicas que provoquen a mellora das súas capacidades físicas. 

 Demostrar un coñecemento básico do regulamento dos xogos e deportes 

estudados. 

 Mostrar nas crases condutas de autosuperación e esforzo por mellorar. 

 Acadar unha comprensión da estrutura orgánica do seu corpo. 

 Adoptar unha actitude crítica cara os hábitos pouco saudábeis. 

 Coñecer e participar en diversas actividades físicas e deportivas con independencia 

do nivel de destreza acadado. 

 

 
OBXECTIVOS PARA 3º ESO. 

 

 
 Desenvolver unhas pautas de actividade física saudable relacionándoas cos 

diversos aparellos e sistemas, valorando a incidencia sobre a saúde persoal. 

 Relacionar a práctica de actividade física, hábitos de hixiene postural e 

alimentación coa saúde e a calidade de vida. 

 Mellorar os niveis de forza, resistencia e flexibilidade vinculándoas a unhas pautas 

de seguridade e hixiene para unha actividade física saudable. 

 Relacionar a valoración da condición física con actividades ou métodos de 

adestramento, identificando os principios que a sustentan. 

 Explorar o movemento a través dunha perspectiva de expresión e comunicación de 

maneira que se favoreza a desinhibición persoal e a cohesión de grupo. 

 Resolver situacións de xogo con adecuación á súa técnica, táctica e regulamento. 

 Adquirir técnicas e utilizar estratexias nos diferentes deportes practicados en 

situacións específicas. 

 Coñecer diferentes deportes alternativos como forma de educar na igualdade e na 

cooperación. 

 Coñecer e aceptar as regras para o desenvolvemento das diferentes actividades 

propostas, así como as normas básicas de seguridade e hixiene durante a práctica 

de calquera actividade física ou deportiva. 

 Participar de forma activa no desenvolvemento das actividades mostrando interese, 

actuando con deportividade e respectando as normas e resultados dos xogos e 

deportes. 
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 Realizar movementos corporais globais e segmentarios cunha base rítmica, 

combinando as variables de espazo, tempo e intensidade destacando o seu valor 

expresivo. 

 Realizar percorridos de orientación a partir do uso de elementos básicos de 

orientación natural e a utilización de planos e compás. 

 

 
OBXECTIVOS PARA 4º ESO. 

 
 Coñecer qué e cáles son as capacidades físicas básicas: forza, resistencia, 

velocidade e flexibilidade. 

 Valorar as capacidades físicas. 

 Realizar actividades físicas que provoquen a mellora das súas capacidades físicas. 

 Demostrar un coñecemento básico do regulamento dos xogos e deportes 

estudados. 

 Mostrar nas crases condutas de autosuperación e esforzo por mellorar. 

 Coñecer e participar en diversas actividades físicas e deportivas con independencia 

do nivel de destreza acadado. 

 
 

 
4. TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 1º ESO: 

 

 
Primeira avaliación: 

 

1- Atletismo. 

2- Baloncesto. 

 
Segunda avaliación: 

 

3- Xogos alternativos: frisbee, boomerang e 

indiaca. 

 
Terceira avaliación: 

 

4- Fútbol gaélico. 

5- Actividades de gabeo. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2º ESO: 

 

 
Primeira avaliación: 

 

1) O balonmán. 

2) O floorball. 
 

Segunda avaliación: 
 

3) As acrobacias. 

4) Os malabares. 

 
Terceira avaliación: 

 

5) O frontón. 

6) O aparato locomotor humán. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º ESO: 

 

 
Primeira avaliación: 

 

1- Malabares. 

2- Voleivol de praia. 

 
Segunda avaliación: 

 

3- Shuttleball. 

4- Acrosport. 

 
Terceira avaliación: 
 
 

5- Sepak takraw. 
 
6- Actividades na natureza e orientación.
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UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º ESO: 

 

 
Primeira avaliación: 

 

1) Orientación. 

2) Badminton. 
 

 
Segunda avaliación: 

 

3) As actividades de loita. 

4) As capacidades físicas básicas: forza, resistencia, velocidade e flexibilidade. 
 

 
Terceira avaliación: 

 

5) O beisbol e a billarda. 

 



5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
 

 

AVALIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 

  1º ESO  
 

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

Bloque 1. Contidos comúns 

b 

m 

g 

B1.1. Fases de activación 

e recuperación, e o seu 

significado como hábito 

saudable na práctica da 

actividade física. 

B1.2. Execución de xogos 

e exercicios apropiados 

para cada parte da 

sesión. 

B1.3. Atención ao aseo 

persoal e ao uso 

adecuado da 

indumentaria. 

B1.1. Recoñece e 

aplica actividades 

propias de cada fase 

da sesión de actividade 

física, tendo en conta 

ademais  as 

recomendacións de 

aseo persoal 

necesarias para esta. 

EFB1.1.1. Recoñece 

de xeito básico a 

estrutura dunha 

sesión de actividade 

física coa 

intensidade dos 

esforzos realizados. 

CSC 

CMCCT 

 
 
 

X 

  

EFB1.1.2. Prepara e 

realiza quecementos 

e fases finais da 

sesión de acordo cos 

contidos que se 

vaian realizar, 

seguindo  as 

orientacións dadas. 

CSC 

CAA 

 
 

 
X 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

EFB1.1.3. Respecta 

os hábitos de aseo 

persoal en relación á 

saúde e a actividade 

CSC  

x 

 

x 

 

x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   física.     

m 

n 

a 

b 

c 

d 

l 

g 

B1.4. Respecto e 

aceptación das regras das 

actividades, os xogos e os 

deportes practicados. 

B1.5. Papeis  e 

estereotipos nas 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas,  como 

fenómeno social e 

cultural. 

B1.6. Aceptación do 

propio nivel de execución 

e o das demais persoas, e 

disposición positiva cara á 

súa mellora. 

B1.2. Recoñecer  as 

posibilidades das 

actividades   físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas    como 

formas de inclusión 

social, e a participación 

doutras   persoas 

independentemente 

das      súas 

características, 

colaborando con elas e 

aceptando as súas 

achegas. 

EFB1.2.1. Amosa 

tolerancia e 

deportividade tanto 

no papel de 

participante como no 

de espectador/a. 

CSC  

 
x 

 

 
x 

 

 
X 

EFB1.2.2.  Colabora 

nas  actividades 

grupais, respectando 

as achegas das 

demais persoas e as 

normas establecidas, 

e asumindo as súas 

responsabilidades 

para a consecución 

dos obxectivos. 

CSC  
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

EFB1.2.3. Respecta 

as demais persoas 

dentro do labor de 

equipo, con 

CSC  

x 

 

x 

 

x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   independencia do 

seu nivel de 

destreza. 

    

m 

a 

c 

d 

g 

l 

ñ 

B1.7. Posibilidades do 

contorno próximo como 

lugar de práctica de 

actividades físico 

deportivas e recreativas. 

B1.8. Aceptación e 

respecto das normas para 

a conservación do medio 

urbano e natural. 

B1.9. Actividade física 

como elemento base dos 

estilos de vida saudable. 

B1.10. Estereotipos 

corporais na sociedade 

actual e a súa relación 

coa saúde. 

B1.3. Recoñecer as 

posibilidades que 

ofrecen as actividades 

físico-deportivas como 

formas de lecer  activo 

e de utilización 

responsable  do 

contorno próximo. 

EFB1.3.1. Coñece e 

identifica as 

posibilidades que 

ofrece o seu 

contorno próximo 

para a realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

CSC 
   

 
 
 

X 

EFB1.3.2. Respecta 

o seu contorno e a 

valora como un lugar 

común para a 

realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

CSC  
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

X 

EFB1.3.3. Analiza 

criticamente as 

actitudes e os estilos 

CSC  
x 

 
x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   de vida relacionados 

co tratamento do 

corpo, as actividades 

de lecer, a actividade 

física e o deporte no 

contexto social 

actual. 

    

m 

n 

g 

B1.11. Prevención de 

riscos nas actividades 

físico-deportivas e 

artístico-expresivas 

B1.12. Protocolo básico 

de actuación (PAS) nos 

primeiros auxilios. 

B1.13.  Emprego 

responsable do material e 

do equipamento 

deportivo. 

B1.4. Controlar as 

dificultades e os riscos 

durante         a         súa 

participación en 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresiva, adoptando 

medidas preventivas e 

de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica 

as características 

das actividades 

físico-deportivas     e 

artístico-expresivas 

propostas     que 

poidan supor   un 

elemento  de risco 

relevante   para   si 

mesmo/a ou para as 

demais persoas. 

CSC 

CSIEE 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

EFB1.4.2. Describe 

e pon en práctica os 

protocolos para 

activar os servizos 

CSIEE 
  

 
X 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   de emerxencia e de 

protección no seu 

contorno. 

    

h 

i 

g 

e 

b 

m 

ñ 

o 

B1.14. Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

procurar e seleccionar 

información relacionada 

coa actividade física e a 

saúde 

B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no 

proceso de 

aprendizaxe, para 

procurar, analizar e 

seleccionar información 

salientable, elaborando 

documentos propios, e 

facendo exposicións e 

argumentacións destes 

adecuados á  súa 

idade. 

EFB1.5.1. Utiliza as 

tecnoloxías   da 

información e da 

comunicación para 

elaborar documentos 

dixitais  propios 

adecuados á súa 

idade   (texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), 

como resultado do 

proceso de procura, 

análise e selección 

de información 

salientable. 

CD 

CCL 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

x 

EFB1.5.2. Expón e 

defende traballos 

sinxelos sobre temas 

vixentes no contexto 

CD 

CCL 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   social, relacionados 

coa actividade física 

ou a corporalidade, 

utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

    

Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

n 

m 

b 

g 

l 

d 

ñ 

B2.1. Experimentación de 

actividades artístico- 

expresivas utilizando 

técnicas básicas de 

expresión corporal, 

combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

B2.2. Realización de 

bailes e danzas sinxelas 

de carácter recreativo e 

popular. 

B2.1. Interpretar e 

reproducir  accións 

motoras con finalidades 

artístico-expresivas, 

utilizando técnicas 

sinxelas de expresión 

corporal. 

EFB2.1.1. Utiliza 

técnicas corporais 

básicas, combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

CCEC 
   

 
x 

EFB2.1.2. Pon en 

práctica unha 

secuencia  de 

movementos 

corporais axustados 

a un ritmo. 

CCEC 
  

x 

EFB2.1.3. Colabora 

na realización de 

bailes e danzas. 

CCEC 
  

x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

Bloque 3. Actividade física e saúde 

m 

f 

b 

g 

B3.1. Condición física. 

Desenvolvemento das 

capacidades  físicas 

básicas incidindo 

principalmente   nas 

relacionadas coa saúde. 

B3.2. Introdución aos 

principios sobre unha 

alimentación saudable. 

B3.3. Identificación da 

frecuencia cardíaca de 

traballo. 

B3.1. Recoñecer e 

aplicar os principios de 

alimentación e da 

actividade  física 

saudable, e recoñecer 

os mecanismos 

básicos de control da 

intensidade  da 

actividade física para a 

mellora da súa saúde. 

EFB3.1.1. Distingue 

de xeito básico o 

impacto que pode ter 

a alimentación nun 

estilo de vida 

saudable. 

CMCCT x x 
 

EFB3.1.2. Adapta a 

intensidade  do 

esforzo controlando 

a  frecuencia 

cardíaca 

correspondente ás 

marxes de mellora 

da condición física. 

CMCCT 

CAA 

x x x 

EFB3.1.3. Identifica 

de xeito básico as 

características que 

deben ter as 

actividades físicas 

para ser 

CMCCT x x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   consideradas 

saudables, e lévaas 

á práctica. 

    

m 

g 

f 

b 

B3.4. Métodos básicos 

para o desenvolvemento 

das capacidades físicas 

desde un enfoque 

saudable. 

B3.5. Avaliación da 

condición física saudable 

e realización de 

actividades para a mellora 

desta. 

B3.6. Principios de 

ergonomía e hixiene 

postural e a súa 

aplicación na práctica de 

actividades físicas e na 

vida cotiá.. 

B3.2. Desenvolver as 

capacidades       físicas 

básicas máis 

salientables desde a 

perspectiva da súa 

saúde de acordo coas 

posibilidades persoais 

e dentro das marxes da 

saúde, amosando unha 

actitude  de 

autoexixencia no seu 

esforzo. 

EFB3.2.1. Inicíase 

na participación 

activa das 

actividades para a 

mellora das 

capacidades físicas 

básicas desde un 

enfoque saudable, 

utilizando  os 

métodos básicos 

para o seu 

desenvolvemento. 

CAA x x 
 

EFB3.2.2.   Alcanza 

niveis de condición 

física   saudable 

acordes  ao  seu 

momento      de 

desenvolvemento 

motor e ás súas 

CAA x x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   posibilidades.     

EFB3.2.3. Aplica os 

fundamentos de 

hixiene postural na 

práctica das 

actividades físicas 

como medio de 

prevención  de 

lesións. 

CMCCT 

CSIEE 

x x x 

Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

a 

b 

g 

m 

B4.1. Execución de 

habilidades  motrices 

vinculadas ás accións 

deportivas, respectando 

os regulamentos 

específicos. 

B4.2. Práctica de 

actividades e xogos para 

a aprendizaxe dos 

B4.1. Resolver 

situacións motoras 

individuais sinxelas 

aplicando   os 

fundamentos técnicos e 

as habilidades 

específicas,  das 

actividades físico- 

deportivas adaptadas 

propostas. 

EFB4.1.1. Aplica os 

aspectos básicos 

das técnicas e das 

habilidades 

específicas 

adaptadas  máis 

sinxelas, 

respectando   as 

regras e as normas 

establecidas. 

CAA 

CSIEE 

x x x 



25 

 

 

 
 

 

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 deportes individuais. 

B4.3. Adquisición de 

técnicas básicas de 

progresión e orientación 

no medio natural, e a súa 

aplicación en diferentes 

ámbitos. 

 
EFB4.1.2. Describe 

a forma de realizar 

os movementos 

implicados nos 

modelos técnicos 

adaptados máis 

sinxelos. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

EFB4.1.3. Mellora o 

seu nivel na 

execución e 

aplicación  das 

accións técnicas 

respecto ao seu nivel 

de partida, 

amosando actitudes 

de esforzo  e 

superación, 

adecuado á súa 

idade. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 

 
x 

EFB4.1.4. Explica e 

pon en práctica 

técnicas básicas de 

CAA 

CSIEE 

   
x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   progresión en 

contornos non 

estables e técnicas 

básicas  de 

orientación. 

    

a 

b 

d 

g 

m 

B4.4. Execución de 

habilidades motrices 

técnico-tácticas sinxelas 

vinculadas aos deportes 

colectivos, respectando os 

regulamentos específicos. 

B4.5. Práctica de 

actividades e xogos para 

a aprendizaxe dos 

deportes colectivos. 

B4.2. Resolver 

situacións   motoras 

sinxelas de oposición, 

colaboración     ou 

colaboración-oposición 

facilitada, utilizando as 

estratexias     máis 

axeitadas en  función 

dos  estímulos 

relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os 

fundamentos 

técnicos   e  tácticos 

básicos para obter 

vantaxe na práctica 

das  actividades 

físico-deportivas de 

oposición    ou  de 

colaboración- 

oposición facilitadas, 

respectando     o 

regulamento. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 

 
x 

EFB4.2.2. Pon en 

práctica aspectos de 

organización de 

ataque e de defensa 

nas          actividades 

CAA 

CSIEE 

x x x 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   físico-deportivas de 

oposición ou de 

colaboración- 

oposición facilitadas. 

    

EFB4.2.3. Discrimina 

os estímulos que 

cómpre ter en conta 

na toma de decisións 

nas  situacións 

facilitadas   de 

colaboración, 

oposición    e 

colaboración- 

oposición, para obter 

vantaxe ou cumprir o 

obxectivo da acción. 

CAA 

CSIEE 

x x x 

 
 
 
 
 
 

 

5.1. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 
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1º ESO  
 

CRITERIOS 

DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AV. 

  

B
1
.1

. 

EFB1.1.1. Recoñece de 

xeito básico a estrutura 

dunha sesión  de 

actividade física coa 

intensidade dos esforzos 

realizados. 

 

 
CSC 

CMCCT 

Entrega unha ficha de traballo onde 

debe describir as fases do 

quencemento e diferencialo coa parte 

principal e da volta a calma 

empregando linguaxe básica. 

 
Ficha de traballo. 

EFB.1.1.2. Prepara e 

realiza quecementos e 

fases finais da sesión, de 

acordo cos contidos que 

se vaian realizar, seguindo 

as orientacións dadas. 

 

 
CSC 

CAA 

Diseña e dirixe un quencemento 

diferenciando tres fases do mesmo: 

mobilidade, carreira continua e 

estiramentos. 

Lista de control. 

Rúbrica. 

EFB1.1.3. Respecta os 

hábitos de aseo persoal en 

relación á saúde e á 

actividade física. 

 

CSC 

Trae   a roupa   e  fai  o cambio de 

camisola no 80% das sesións de EF. 
 
Observación sistemática. 

Rexistro diario. 

  

B
1
.2

. 

EFB1.2.1. Amosa 

tolerancia e deportividade 

tanto no papel de 

participante   como   no de 

espectador/a. 

 
 

CSC 

Amosa tolerancia e deportividade nas 

actividades vivenciadas sen faltas de 

respecto hacia os compañeiros. 

 

 
Observación sistemática. 

EFB1.2.2. Colabora nas Participa en actividades grupais, Planilla de observación. 
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 actividades grupais, 

respectando as achegas 

das demais persoas e as 

normas establecidas, e 

asumindo as súas 

responsabilidades para a 

consecución  dos 

obxectivos. 

 escoita, dialoga e colabora no 80% 

das sesións. 

Ficha de rexistro. 

 EFB1.2.3.Respecta ás 

demáis persoas dentro do 

labor de equipo, con 

independencia do seu 

nivel de destreza. 

Respecta a todos os compañeir@s, se 

discriminar por razóns de sexo e de 

destreza no 80% das sesións. 

Rexistro anecdótico. 

  

B
1
.3

. 

EFB1.3.1. Coñece e 

identifica as posibilidades 

que ofrece o seu contorno 

próximo para a realización 

de actividades físico- 

deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 

Sinala as posibilidades do contorno 

próximo a través da búsqueda de 

información e descrición de 

actividades físico-deportivas. 

Traballo de investigación 

onde se describe as 

posibilidades de entorno 

con empleo de linguaxe 

sinxela. Rúbrica. 

EFB1.3.2. Respecta o seu 

contorno e valórao como 

un lugar común para a 

realización de actividades 

físico-deportivas. 

O alumno/a realiza unha valoración 

argumentando sen suficiencia. 

Informe sobre as 

posibilidades do 

contorno. Rúbrica. 

EFB1.3.3. Analiza 

críticamente as actitudes e 

os estilos de vida 

Argumenta e identifica as actitudes 

positivas dos estilos de vida activos e 

saudables. 

Xogos de roles, 

preparación e defensa 

dunha postura en 
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 relacionados co tratamento 

do corpo, as actividades 

de lecer, a actividade física 

e o deporte no contexto 

social actual. 

  relación ao tema. 

Grabación en vídeo. 

Rúbrica. 

  

B
1
.4

. 

EFB.1.4.1. Identifica as 

características  das 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas que poidan 

supor un elemento de risco 

relevante para si mesmo/a 

ou para as demais 

persoas. 

 
 
 

CSC 

CSIEE 

O alumno/a responde correctamente 

ao 50% das cuestións propostas. 

Identifica os riscos que supón o 

incumprimento dalgunhas normas e 

medidas de seguridade establecidas e 

cúmpreas na práctica para evitalos. 

Proba escrita. 

Observación da práctica: 

lista de control. 

EFB.1.4.2. Describe e pon 

en práctica os protocolos 

para activar os servizos de 

emerxencia e de 

protección no seu 

contorno. 

 
 

CSIEE 

Identifica e describe o PAS e coñece 

polo menos os pasos básicos para a 

valoración da consciencia ou non do 

accidentado. 

Rúbrica. 

  

B
1
.5

. 

EFB1.5.1. Utiliza as TIC’S 

para elaborar documentos 

dixitais propios adecuados 

á súa idade (texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo,    son,    etc.),  como 

resultado   do   proceso de 

 
 

CD 

CCL 

Elabora en formato dixital os traballos 

sobre os estándares EFB1.1.1 E 

EFB1.3.1 e prepara unha pequena 

presentación. 

Traballo dixital. 

Rúbrica. 
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 procura, análise e 

selección  de información 

salientable. 

   

EFB1.5.2. Expón e 

defende traballos sinxelos 

sobre temas vixentes no 

contexto social, 

relacionados  coa 

actividade física ou a 

corporalidade, utilizando 

recursos tecnolóxicos. 

Expón e defende de forma básica os 

traballos solicitados utilizando unha 

presentación cunha ferramenta dixital 

(powerpoint, slideshare...) ecursos 

tecnolóxicos. 

Rúbrica. 

  

B
2
.1

. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas 

corporais básicas, 

combinando espazo, 

tempo e intensidade. 

 
 
 
 

 
CCEC 

Participa e colabora con regularidade 

empregando polo menos unha das 

técnicas tratadas pero con certos falta 

de iniciativa ou inhibición. 

Lista de control. 

EFB2.1.2. Pon en práctica 

unha secuencia de 

movementos corporais 

axustados a un ritmo. 

Pon en práctica de forma individual ou 

grupal, tres pasos básicos de baile 

tradicional galego, axustando os pasos 

e movementos a un ritmo externo. 

Proba práctica. Rúbrica. 

EFB2.1.3. Colabora na 

realización de bailes  e 

danzas. 

Participa pero colabora pouco e con 

certa apatía dentro dos bailes grupais. 

Ficha de observación e 

rexistro diaria. 

  

B
3
.1

. 

EFB3.1.1. Distingue de 

xeito básico o impacto que 

pode ter a alimentación 

nun estilo de vida 

saudable. 

 

 
CMCCT 

Argumenta de forma básica unha boa 

alimentación e hidratación cun estilo 

de vida saudable. 

Elaboración dunha 

pirámide alimenticia en 

colaboración  co 

Educación Plástica. 

Ficha de traballo. 
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 EFB3.1.2. Adapta a 

intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia 

cardíaca correspondente 

ás marxes de mellora da 

condición física. 

 Comprende o uso da frecuencia 

cardíaca como parámetro de 

valoración da intensidade pero non 

concreta niveis de esforzo e 

frecuencias. 

Observación sistemática. 

Rúbrica. 

 EFB3.1.3. Identifica de 

xeito básico as 

características que deben 

ter as actividades físicas 

para ser consideradas 

saudables, e lévaas á 

práctica. 

 
 

 
CMCCT 

1. Responde correctamente ao 60% 

das cuestións propostas. 

2. Practica habitualmente de xeito 

saudable aínda que é necesario 

correxir a súa conduta. 

Proba escrita. 

Ficha de observación. 

  

B
3
.2

. 

EFB3.2.1. Iniciase na 

participación activa das 

actividades para a mellora 

das capacidades físicas 

básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os 

métodos básicos para o 

seu desenvolvemento. 

 
 
 
 
 

 
CMCCT 

Participa activamente no 70% das 

actividades propostas para mellora da 

súa condición física. 

Cuestionario 

autoavaliación. 

Ficha de observación e 

rexistro diaria. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis 

de condición física 

saudable acordes ao seu 

momento de 

desenvolvemento  motor e 

Alcanza os seguintes niveis nos test 

de condición física descritos: 

- H:4; M:3 

- H: 160cm M: 150cm 

- H:14; M:16 

Test: 

-Course Navette. 

- Salto horizontal. 

- 10m x 4. 

- Sit and reach 
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 ás súas posibilidades.  - H: 15; M: 18 modificado. 

EFB3.2.3. Aplica os Coñece e aplica fundamentos básicos Observación da práctica: 

fundamentos de hixiene de hixiene postural polo menos en lista de control. 

postural na práctica das exercicios de quencemento e volta a Proba práctica: Rúbrica. 

actividades físicas como calma.  

medio de prevención de   

lesións.   

 EFB4.1.1. Aplica os  Aplica os aspectos básicos das Proba práctica 

aspectos básicos das técnicas e das habilidades específicas (execución de 

técnicas e das habilidades adaptadas máis sinxelas, respectando habilidades técnicas): 

específicas adaptadas as regras e as normas establecidas. rúbrica. 

máis sinxelas, respectando   

as regras e as normas   

establecidas.   

  

B
4
.1

. 

EFB4.1.2. Describe a  Describe/Identifica aspectos técnicos e Proba práctica e escrita. 

forma de realizar os  regulamentarios básicos dos deportes Rúbrica. 

movementos implicados  practicados aínda que resolve os  

nos modelos técnicos  problemas con dificultade.  

adaptados máis sinxelos.    

EFB4.1.3. Mellora o seu 

nivel na execución e 

aplicación das accións 

CAA 

CSIEE 

Axusta con  algunha dificultade as 

habilidades motrices específicas  e 

acepta o nivel de execución nas 

Ficha de observación. 

Proba  práctica (situación 

de   xogo   modificada  ou 

técnicas respecto ao seu  distintas situacións psicomotrices e real): rúbrica. 

nivel de partida, amosando  sociomotrices resolvendo con axuda  

actitudes de esforzo e  posibles problemas.  

superación, adecuado á    

súa idade.    
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 EFB4.1.4. Explica e pon 

en práctica técnicas 

básicas de progresión en 

contornos non estables e 

técnicas básicas de 

orientación. 

 Completa un percorrido polo contorno 

en grupo con dificultade e escasa 

continuidade no desprazamento. 

Proba práctica 

(realización  dun 

percorrido): escala. 

 EFB4.2.1. Adapta os 

fundamentos técnicos e 

tácticos básicos para obter 

vantaxe na práctica das 

actividades físico- 

deportivas de oposición ou 

de colaboración-oposición 

facilitadas, respectando o 

regulamento. 

 
 
 

CAA 

CSIEE 

Aplica os fundamentos técnicos coa 

habilidade necesaria para ter 

continuidade no xogo, e fundamentos 

tácticos son axuda. 

Proba práctica (situación 

de xogo modificada ou 

real): rúbrica. 

  

B
4
.2

 

EFB4.2.2. Pon en práctica 

aspectos de organización 

de ataque e de defensa 

nas actividades físico- 

deportivas de oposición ou 

de colaboración-oposición 

facilitadas. 

 
 
 
 

 
CAA 

CSIEE 

Aplica fundamentos tácticos sinxelos 

con axuda do profesorado en 

situacións de ataque e defensa en 

situacións facilitadas. 

Ficha de observación. 

Proba práctica (situación 

de xogo modificada ou 

real): rúbrica. 

EFB4.2.3. Discrimina os 

estímulos que cómpre ter 

en conta na toma de 

decisións   nas   situacións 

facilitadas de colaboración, 

Discrimina polo menos un estímulo a 

ter en conta na toma de decisións nas 

situacións de colaboración, de 

oposición e oposición-colaboración 

para obter vantaxe. 

Proba práctica (situación 

de xogo modificada ou 

real): rúbrica. 
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 oposición e colaboración- 

oposición, para obter 

vantaxe ou cumprir o 

obxectivo da acción. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2º ESO  
 

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 
Bloque 1. Contidos comúns en Educación Física 

    

b 

m 

g 

B1.1. Fases de 

activación e 

recuperación na 

práctica da actividade 

física de  carácter 

xeral  e  específica, en 

B1.1. Recoñecer e 

aplicar actividades 

propias de cada fase 

da sesión de 

actividade física, en 

relación coas súas 

EFB1.1.1.Recoñece a 

estrutura  dunha 

sesión de actividade 

física coa intensidade 

dos esforzos 

realizados. 

CSC 

CMCCT 

X X X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 función da actividade 

que se realice  

realizar. 

B1.2. Selección e 

execución de xogos e 

exercicios apropiados 

para cada fase da 

sesión. 

características. EFB1.1.2. Prepara e 

realiza  quecementos 

e fases finais da 

sesión, de xeito 

básico, tendo en  

conta os contidos que 

se vaian realizar. 

CSC 

CAA 

X X X 

EFB1.1.3. Prepara e 

pon en práctica 

actividades para a 

mellora das 

habilidades motoras 

en función  das 

propias dificultades, 

baixo a dirección 

do/da docente. 

CSC 
  

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

m 

n 

a 

b 

B1.3. Respecto e 

aceptación das regras 

das actividades, os 

xogos e os deportes 

B1.2. Recoñecer as 

posibilidades         das 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas         como 

EFB1.2.1. Amosa 

tolerancia e 

deportividade tanto no 

papel de participante 

como          no         de 

CSC  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

c 

d 

l 

g 

practicados. 

B1.4. Papeis e 

estereotipos nas 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas, como 

fenómeno social e 

cultural. 

B1.5. Aceptación do 

propio nivel de 

execución e o das 

demais persoas, e 

disposición positiva 

cara á súa mellora. 

formas de inclusión 

social, facilitando a 

eliminación de 

obstáculos   á 

participación doutras 

persoas 

independentemente 

das  súas 

características, 

colaborando  elas e 

aceptando as súas 

achegas. 

espectador/a.     

EFB1.2.2.   Colabora 

nas    actividades 

grupais,  respectando 

as achegas das 

demais persoas e as 

normas establecidas, 

e asumindo as súas 

responsabilidades 

para a  consecución 

dos obxectivos. 

CSC  
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

EFB1.2.3. Respecta 

as demais persoas 

dentro do labor de 

equipo, con 

independencia do 

nivel de destreza. 

CSC  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

m 

a 

c 

B1.6. Posibilidades do 

contorno próximo 

como        lugar       de 

práctica de 

B1.3. Recoñecer as 

posibilidades que 

ofrecen as actividades 

físico-deportivas como 

EFB1.3.1. Coñece as 

posibilidades que 

ofrece o  contorno 

para a realización de 

CSC 
  

 
X 

 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

d 

g 

l 

ñ 

actividades físico 

deportivas e 

recreativas. 

B1.7. Aceptación e 

respecto das normas 

para a conservación 

do medio urbano e 

natural. 

B1.8. Actividade física 

como elemento base 

dos estilos de vida 

saudable. 

B1.9. Estereotipos 

corporais na 

sociedade actual e a 

súa relación coa 

saúde. 

formas de lecer activo 

e de utilización 

responsable do 

contorno. 

actividades físico- 

deportivas axeitadas a 

súa idade. 

    

EFB1.3.2. Respecta o 

contorno e valórao 

como un lugar común 

para a realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

CSC 
  

 
 

X 

 
 
 

X 

EFB1.3.3. Analiza 

criticamente as 

actitudes e os estilos 

de vida relacionados 

co tratamento do 

corpo, as actividades 

de lecer, a actividade 

física e o deporte no 

contexto social actual. 

CSC  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

m 

n 

B1.10. Prevención de 

riscos nas actividades 

físico-deportivas e 

B1.4. Controlar as 

dificultades e  os 

riscos durante a súa 

EFB1.4.1.  Identifica 

as características das 

actividades físico- 

CSIEE 

CSC 

 
X 

 
X 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

g artístico-expresivas, 

baseada na análise 

previa   das 

características destas. 

B1.11. Protocolo 

básico de actuación 

(PAS) nos primeiros 

auxilios. 

B1.12. Emprego 

responsable  do 

material e do 

equipamento 

deportivo. 

participación en 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas, 

analizando   as 

características destas 

e as interaccións 

motoras que  levan 

consigo, e adoptando 

medidas preventivas e 

de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

deportivas e artístico- 

expresivas propostas 

que poidan supor un 

elemento de risco 

para si mesmo/a ou 

para as demais 

persoas. 

    

EFB1.4.2. Describe e 

pon en práctica os 

protocolos para 

activar os servizos de 

emerxencia e de 

protección  do 

contorno. 

CSIEE 
  

 
 

X 

 

EFB1.4.3. Adopta as 

medidas preventivas e 

de seguridade propias 

das actividades 

desenvolvidas durante 

o ciclo, tendo especial 

coidado con aquelas 

que se realizan nun 

CSIEE  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   contorno non estable.     

h 

i 

g 

e 

b 

m 

ñ 

o 

B1.13. Tecnoloxías da 

información e   da 

comunicación  para 

procurar, analizar  e 

seleccionar 

información 

relacionada   coa 

actividade física e a 

saúde. 

B1.14. Elaboración e 

exposición 

argumentada de 

documentos  no 

soporte máis 

axeitado. 

B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación          no 

proceso de 

aprendizaxe,  para 

procurar, analizar e 

seleccionar 

información 

salientable, 

elaborando 

documentos propios, 

e facendo exposicións 

e argumentacións 

destes. 

EFB1.5.1.  Utiliza  as 

tecnoloxías         da 

información   e    da 

comunicación      para 

elaborar  documentos 

dixitais      propios 

adecuados  á     súa 

idade        (texto, 

presentación,   imaxe, 

vídeo,  son,     etc.), 

como resultado    do 

proceso  de procura, 

análise e selección de 

información 

salientable. 

CD 

CCL 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

EFB1.5.2. Expón e 

defende traballos 

elaborados sinxelos 

sobre temas vixentes 

no contexto social, 

relacionados coa 

CAA 

CCL 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   actividade física ou a 

corporalidade, 

utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

    

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

    

n 

m 

b 

g 

l 

d 

ñ 

B2.1. 

Experimentación de 

actividades artístico- 

expresivas utilizando 

técnicas de expresión 

corporal, combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

B2.2. Creatividade e 

improvisación nas 

actividades artístico- 

expresivas de xeito 

individual. 

B2.3. Realización de 

bailes e danzas 

B2.1. Interpretar e 

producir accións 

motoras con 

finalidades artístico- 

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal e outros 

recursos. 

EFB2.1.1. Utiliza 

técnicas corporais 

básicas, de forma 

creativa, combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

CCEC 
  

 
 

X 

 

EFB2.1.2. Crea e pon 

en práctica unha 

secuencia  de 

movementos 

corporais axustados a 

un ritmo prefixado de 

baixa dificultade. 

CCEC 
  

 
 

X 

 

EFB2.1.3. Colabora 

no deseño  e na 

CCEC 
  

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 sinxelas de carácter  realización de bailes e     

recreativo e popular. danzas sinxelas, 
 adaptando a súa 
 execución á dos seus 
 compañeiros e das 
 súas compañeiras. 

 
EFB2.1.4. Realiza CCEC 

   

 improvisacións de   

 xeito   individual como 

medio de 

 
X 

 comunicación   

 espontánea.   

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

    

m 

f 

b 

g 

B3.1. Condición física. 

Capacidades físicas e 

coordinativas nas 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas, e a súa 

vinculación cos 

sistemas do 

B3.1. Recoñecer os 

factores básicos que 

interveñen na acción 

motora          e         os 

mecanismos de 

control da intensidade 

da actividade física, e 

aplicalos     á    propia 

EFB3.1.1. Analiza de 

xeito básico a 

implicación das 

capacidades físicas e 

as coordinativas nas 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas traballadas 

CMCCT  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 organismo. 

B3.2. Efectos sobre a 

saúde da actividade 

física e a 

alimentación. 

B3.3. Capacidade de 

adaptación do 

organismo ante a 

actividade física e a 

práctica deportiva. 

B3.4. Control da 

intensidade do 

esforzo a través da 

frecuencia cardíaca. 

B3.5. Procedementos 

para a avaliación dos 

factores da condición 

física relacionados 

coa saúde. 

B3.6. A actividade 

física e o seu efecto 

práctica, en relación 

coa saúde e a 

alimentación. 

no ciclo.     

EFB3.1.2. Relaciona 

diferentes tipos de 

actividade física e 

alimentación co seu 

impacto na súa  

saúde. 

CMCCT  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

EFB3.1.3. Relaciona 

as adaptacións 

orgánicas principais 

coa actividade física 

sistemática, así como 

coa saúde e os riscos 

e as contraindicacións 

da práctica deportiva. 

CMCCT  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB3.1.4. Adapta a 

intensidade do 

esforzo controlando a 

frecuencia cardíaca 

correspondente ás 

marxes de mellora 

CMCCT  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 sobre a saúde. 

Criterios de selección 

de actividades para a 

realización dun plan 

de mellora da saúde. 

 dos principais factores 

da condición física. 

    

EFB3.1.5. Aplica con 

axuda procedementos 

para autoavaliar os 

factores da condición 

física. 

CMCCT  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

EFB3.1.6.  Identifica 

as características que 

deben ter as 

actividades físicas 

para ser consideradas 

saudables, adoptando 

unha actitude crítica 

fronte ás prácticas 

que teñen efectos 

negativos para a 

saúde. 

CMCCT 

CSC 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

m 

g 

B3.7. Métodos 

básicos  de 

adestramento   para a 

B3.2. Desenvolver as 

capacidades físicas 

máis salientables 

EFB3.2.1. Participa 

activamente  na 

mellora das 

CAA  
X 

 
X 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

f 

b 

mellora das 

capacidades físicas 

básicas relacionadas 

coa saúde. 

B3.8. Avaliación  da 

condición  física 

saudable e realización 

de actividades para a 

mellora desta, tendo 

en conta as  súas 

características 

individuais. 

B3.9. Ergonomía e 

hixiene postural na 

práctica de 

actividades físicas. 

B3.10. Actividade 

física habitual e outros 

hábitos de vida 

saudables, e o seu 

efecto sobre a 

desde a perspectiva 

da súa saúde de 

acordo coas 

posibilidades persoais 

e dentro das marxes 

da saúde, amosando 

unha actitude de 

autoexixencia no seu 

esforzo. 

capacidades físicas 

básicas desde un 

enfoque saudable, 

utilizando os métodos 

básicos para o seu 

desenvolvemento. 

    

EFB3.2.2.     Alcanza 

niveis de   condición 

física      saudable 

acordes   ao  seu 

momento        de 

desenvolvemento 

motor  e  ás súas 

posibilidades. 

CAA  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB3.2.3. Aplica os 

fundamentos  de 

hixiene postural na 

práctica das 

actividades físicas 

como medio de 

prevención de lesións. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 calidade de vida.  
EFB3.2.4.  Analiza  a 

importancia     da 

práctica   habitual  de 

actividade física para 

a mellora da propia 

condición     física 

saudable, 

relacionando o efecto 

desta práctica  coa 

mellora  da calidade 

de vida. 

CAA  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

 
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

    

a 

b 

g 

m 

B4.1. Execución  e 

avaliación  de 

habilidades motrices 

vinculadas ás accións 

deportivas, 

respectando  os 

regulamentos 

específicos. 

B4.2. Práctica de 

B4.1.   Resolver 

situacións   motoras 

individuais aplicando 

os fundamentos 

técnicos   e  as 

habilidades 

específicas,    das 

actividades físico- 

deportivas  propostas, 

EFB4.1.1. Aplica os 

aspectos básicos das 

técnicas e habilidades 

específicas 

adaptadas, 

respectando as regras 

e as  normas 

establecidas. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB4.1.2. Autoavalía CAA X X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

dos deportes 

individuais. 

en condicións 

adaptadas. 

a súa execución de 

xeito básico con 

respecto ao modelo 

técnico formulado. 

CSIEE    

B4.3. Adquisición de 

técnicas de 

progresión e 

orientación no medio 

natural,        a        súa 

aplicación en 

diferentes contornos. 

 
  

EFB4.1.3. Describe a 

forma de realizar os 

movementos 

implicados  nos 

modelos técnicos 

adaptados. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

     

  EFB4.1.4. Mellora o 

seu nivel na 

execución e 

aplicación das accións 

técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, 

amosando actitudes 

de esforzo e 

superación. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

  
EFB4.1.5. Explica e 

pon en  práctica 

CAA 

CSIEE 

   
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   técnicas de 

progresión nos 

contornos non 

estables e técnicas 

básicas  de 

orientación, regulando 

o esforzo en función 

das súas 

posibilidades. 

    

a 

b 

d 

g 

m 

B4.4. Execución de 

habilidades  motrices 

técnico-tácticas 

facilitadas vinculadas 

aos   deportes 

colectivos en distintas 

situacións, 

respectando  os 

regulamentos 

específicos. 

B4.5. Práctica de 

actividades e xogos 

para a aprendizaxe 

B4.2.  Resolver 

situacións motoras de 

oposición, 

colaboración  ou 

colaboración- 

oposición facilitadas, 

utilizando   as 

estratexias máis 

axeitadas en función 

dos estímulos máis 

relevantes. 

EFB4.2.1. Adapta os 

fundamentos técnicos 

e tácticos para obter 

vantaxe na  práctica 

das actividades físico- 

deportivas   de 

oposición  ou de 

colaboración- 

oposición facilitadas. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB4.2.2. Describe 

simplificadamente e 

pon en práctica de 

xeito autónomo 

CAA 

CSIEE 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 dos deportes 

colectivos. 

 aspectos de 

organización  de 

ataque e de defensa 

nas actividades físico- 

deportivas  de 

oposición ou de 

colaboración- 

oposición facilitadas. 

    

 
EFB4.2.3. Discrimina 

os estímulos que 

cómpre ter en conta 

na toma de decisións 

nas  situacións  de 

colaboración, 

oposición    e 

colaboración- 

oposición  facilitadas, 

para obter vantaxe ou 

cumprir o  obxectivo 

da acción. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
EFB4.2.4. Reflexiona 

sobre as  situacións 

CAA 
 

X 
 

X 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   facilitadas resoltas 

valorando a 

oportunidade das 

solucións achegadas 

e a súa aplicabilidade 

a situacións similares. 

CSIEE    

 

  3º ESO  
 
 

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 
Bloque 1. Contidos comúns 

    

b 

m 

g 

B1.1. Control da 

intensidade do esforzo 

adaptado a cada fase da 

sesión de actividade 

física. 

B1.2. Deseño e 

execución de forma 

B1.1. Desenvolver 

actividades propias de 

cada fase da sesión 

de actividade física, 

en relación coas súas 

características. 

EFB1.1.1. 

Relaciona a 

estrutura dunha 

sesión  de 

actividade física 

coa intensidade 

dos esforzos 

realizados. 

CSC 

CMCCT 

 
 
 
 

X 

  



51 

 

 

 
 

 

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 autónoma de xogos e 

exercicios apropiados 

para cada fase da 

sesión, tendo en conta o 

seu nivel de partida. 

 
EFB1.1.2. Prepara 

e realiza 

quecementos e 

fases finais de 

sesión de acordo 

co contido que se 

vaia realizar, de 

forma autónoma e 

habitual. 

CSC  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB1.1.3. Prepara 

e pon en práctica 

actividades para a 

mellora   das 

habilidades 

motoras en función 

das  propias 

dificultades. 

CSC  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

m 

n 

a 

b 

B1.3. Respecto e 

aceptación das regras 

das actividades, os 

xogos e os deportes 

B1.2. Recoñecer as 

posibilidades         das 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas         como 

EFB1.2.1. Amosa 

tolerancia e 

deportividade tanto 

no papel de 

participante    como 

CSC  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 



52 

 

 

 
 

 

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

c 

d 

l 

g 

practicados. 

B1.4. Papeis e 

estereotipos nas 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas,  como 

fenómeno social e 

cultural. 

B1.5. Aceptación do 

propio nivel de 

execución e o das 

demais persoas, e 

disposición positiva cara 

á súa mellora. 

formas de inclusión 

social, facilitando a 

eliminación de 

obstáculos   á 

participación doutras 

persoas 

independentemente 

das  súas 

características, 

colaborando con elas 

e aceptando as súas 

achegas. 

no de espectador/a.     

EFB1.2.2. Colabora 

nas actividades 

grupais, 

respectando as 

achegas  das 

demais persoas e 

as normas 

establecidas, e 

asumindo as súas 

responsabilidades 

para a consecución 

dos obxectivos. 

CSC  
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

EFB1.2.3. 

Respecta  as 

demais persoas 

dentro do labor de 

equipo, con 

independencia do 

nivel de destreza. 

CSC  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

m B1.6. Posibilidades do B1.3. Recoñecer as EFB1.3.1. Coñece CSC 
  

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

a 

c 

d 

g 

l 

ñ 

contorno próximo como 

lugar de práctica de 

actividades físico 

deportivas e recreativas. 

B1.7. Aceptación e 

respecto das normas 

para a conservación do 

medio urbano e natural. 

B1.8. Actividade física 

como elemento base dos 

estilos de vida saudable. 

B1.9. Estereotipos 

corporais na sociedade 

actual e a súa relación 

coa saúde. 

posibilidades que 

ofrecen as actividades 

físico-deportivas como 

formas de lecer activo 

e de utilización 

responsable do 

contorno. 

as posibilidades 

que ofrece o seu 

contorno para a 

realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

    

EFB1.3.2. 

Respecta  o 

contorno e valórap 

como un lugar 

común para a 

realización de 

actividades físico- 

deportivas. 

CSC  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB1.3.3. Analiza 

criticamente as 

actitudes e os 

estilos de vida 

relacionados       co 

tratamento do 

corpo, as 

actividades         de 

CSC  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   lecer, a actividade 

física e o deporte 

no contexto social 

actual. 

    

m 

n 

g 

B1.10.  Prevención  de 

riscos nas  actividades 

físico-deportivas    e 

artístico-expresivas, 

baseada  na análise 

previa      das 

características destas. 

B1.11. Protocolo básico 

de actuación (PAS) nos 

primeiros auxilios. 

B1.12. Emprego 

responsable do material 

e do equipamento 

deportivo. 

B1.4. Controlar as 

dificultades e  os 

riscos durante a súa 

participación en 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas, 

analizando   as 

características destas 

e as interaccións 

motoras que  levan 

consigo, e adoptando 

medidas preventivas e 

de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica 

as características 

das actividades 

físico-deportivas e 

artístico-expresivas 

propostas que 

poidan supor un 

elemento de risco 

para si mesmo/a ou 

para as demais 

persoas. 

CSIEE 

CSC 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

EFB1.4.2. Describe 

os protocolos para 

activar os servizos 

de emerxencia e de 

protección do 

contorno. 

CSIEE  
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   
EFB1.4.3.   Adopta 

as   medidas 

preventivas  e  de 

seguridade propias 

das actividades 

desenvolvidas 

durante  o   ciclo, 

tendo   especial 

coidado       con 

aquelas  que   se 

realizan       nun 

contorno non 

estable. 

CSIEE  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

h 

i 

g 

e 

b 

m 

ñ 

B1.13. Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

procurar, analizar e 

seleccionar información 

relacionada  coa 

actividade física e a 

saúde. 

B1.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación          no 

proceso de 

aprendizaxe, para 

procurar, analizar e 

seleccionar 

información 

EFB1.5.1. Utiliza as 

tecnoloxías  da 

información e da 

comunicación para 

elaborar 

documentos dixitais 

propios (texto, 

presentación, 

imaxe, vídeo, son, 

CD 

CCL 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

o B1.14. Elaboración e 

exposición argumentada 

de documentos no 

soporte máis axeitado. 

salientable, 

elaborando 

documentos propios, 

e facendo exposicións 

e argumentacións 

destes. 

etc.), como 

resultado  do 

proceso de 

procura, análise e 

selección de 

información 

salientable. 

    

EFB1.5.2. Expón e 

defende traballos 

elaborados sobre 

temas vixentes no 

contexto social, 

relacionados coa 

actividade física ou 

a corporalidade, 

utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

CD 

CCL 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

    

n 

m 

B2.1. Experimentación 

de actividades artístico- 

expresivas utilizando 

B2.1. Interpretar e 

producir accións 

motoras con 

EFB2.1.1. Utiliza 

técnicas corporais, 

de forma creativa, 

CCEC 
   

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

b 

g 

l 

d 

ñ 

técnicas de expresión 

corporal, combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

B2.2. Creatividade e 

improvisación nas 

actividades artístico- 

expresivas de xeito 

individual e colectivo. 

B2.3. Realización de 

bailes e danzas de 

carácter recreativo e 

popular. 

finalidades artístico- 

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal e outros 

recursos. 

combinando 

espazo, tempo e 

intensidade. 

    

EFB2.1.2. Crea e 

pon en práctica 

unha secuencia de 

movementos 

corporais 

axustados  a un 

ritmo prefixado. 

CCEC 
   

 
 

X 

EFB2.1.3. Colabora 

no deseño e na 

realización de 

bailes e danzas, 

adaptando a súa 

execución á dos 

seus compañeiros 

e das súas 

compañeiras. 

CCEC 
   

 
 
 

X 

EFB2.1.4. Realiza 

improvisacións 

CCEC 
   

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   como medio de 

comunicación 

espontánea en 

parellas ou grupos. 

    

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

    

m 

f 

b 

g 

B3.1. Condición física. 

Capacidades físicas e 

coordinativas  nas 

actividades físico- 

deportivas e artístico- 

expresivas, e a súa 

vinculación cos sistemas 

do organismo. 

B3.2. Efectos sobre a 

saúde da actividade 

física e a alimentación. 

B3.3. Capacidade de 

adaptación do 

organismo ante a 

actividade física e a 

práctica deportiva. 

B3.1. Recoñecer os 

factores que 

interveñen na acción 

motora e os 

mecanismos de 

control da intensidade 

da actividade física, 

aplicándoos á propia 

práctica, en relación 

coa saúde e a 

alimentación. 

EFB3.1.1. Analiza a 

implicación das 

capacidades físicas 

e as coordinativas 

nas actividades 

físico-deportivas e 

artístico-expresivas 

traballadas no ciclo. 

CMCCT 
  

 
 
 

X 

 

EFB3.1.2. Asocia 

os sistemas 

metabólicos de 

obtención de 

enerxía cos tipos 

de actividade física, 

a alimentación e a 

saúde. 

CMCCT 
  

 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 
B3.4. Adestramento: 

intensidade, volume e 

densidade do esforzo, e 

a súa relación cos 

sistemas metabólicos de 

obtención de enerxía. 

B3.5. Control da 

frecuencia cardíaca cara 

á mellora dos factores da 

condición física. 

B3.6. Procedementos 

para a avaliación dos 

factores da condición 

física relacionados coa 

saúde. 

B3.7. Elaboración e 

posta en práctica dun 

programa básico para a 

mellora da condición 

física saudable. 

 
EFB3.1.3. 

Relaciona  as 

adaptacións 

orgánicas coa 

actividade física 

sistemática,  así 

como coa saúde e 

os riscos  e 

contraindicacións 

da  práctica 

deportiva. 

CMCCT   
 
 
 
 

X 

 

EFB3.1.4. Adapta a 

intensidade do 

esforzo controlando 

a frecuencia 

cardíaca 

correspondente ás 

marxes de mellora 

de  diferentes 

factores   da 

condición física. 

CMCCT  
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   
EFB3.1.5. Aplica de 

forma autónoma 

procedementos 

para autoavaliar os 

factores  da 

condición física. 

CMCCT  
 
 

X 

 
 
 

X 

 

EFB3.1.6. Identifica 

as características 

que deben ter as 

actividades físicas 

para ser 

consideradas 

saudables, 

adoptando unha 

actitude crítica 

fronte ás prácticas 

que teñen efectos 

negativos para a 

saúde. 

CMCCT 

CSC 

  
 
 
 
 
 

X 

 

m 

g 

B3.8. Métodos básicos 

de adestramento para a 

mellora das capacidades 

B3.2. Desenvolver as 

capacidades físicas 

de acordo coas 

EFB3.2.1. Participa 

activamente na 

mellora das 

CAA  
X 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

f 

b 

físicas básicas 

relacionadas coa saúde. 

B3.9.  Avaliación  da 

condición física saudable 

e realización  de 

actividades  para   a 

mellora desta, tendo en 

conta   as  súas 

características 

individuais. 

B3.10. Ergonomía e 

hixiene postural na 

práctica de actividades 

físicas. 

posibilidades persoais 

e dentro das marxes 

da saúde, amosando 

unha actitude de 

autoexixencia no seu 

esforzo. 

capacidades físicas 

básicas desde un 

enfoque saudable, 

utilizando os 

métodos básicos 

para o seu 

desenvolvemento. 

    

EFB3.2.2.  Alcanza 

niveis de condición 

física  acordes ao 

seu momento de 

desenvolvemento 

motor   e ás súas 

posibilidades. 

CAA  
 
 

X 

 
 
 

X 

 

B3.11. Técnicas básicas 

de respiración e 

relaxación. 

B3.12. Actividade física 

habitual e outros hábitos 

de vida saudables, e o 

seu efecto sobre a 

calidade de vida. 

 
    

EFB3.2.3. Aplica os 

fundamentos de 

hixiene postural na 

práctica das 

actividades físicas 

como medio de 

prevención de 

lesións. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   
EFB3.2.4. Analiza a 

importancia da 

práctica habitual de 

actividade física 

para a mellora da 

propia condición 

física, relacionando 

o efecto desta 

práctica coa 

mellora da calidade 

de vida. 

CAA   
 
 
 
 

X 

 

 
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

    

a 

b 

g 

m 

B4.1. Execución   e 

avaliación de habilidades 

motrices  de xeito 

combinado vinculadas ás 

accións   deportivas, 

respectando    os 

regulamentos 

específicos. 

B4.1.  Resolver 

situacións motoras 

individuais aplicando 

os fundamentos 

técnicos e habilidades 

específicas,  das 

actividades físico- 

deportivas propostas, 

en condicións reais ou 

EFB4.1.1. Aplica os 

aspectos básicos 

das técnicas   e 

habilidades 

específicas,  das 

actividades 

propostas, 

respectando  as 

regras  e normas 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 
B4.2. Práctica de 

actividades e xogos para 

a aprendizaxe dos 

deportes individuais. 

B4.3. Adquisición de 

técnicas de progresión e 

orientación no medio 

natural, a súa aplicación 

en diferentes ámbitos. 

adaptadas. establecidas.     

EFB4.1.2. 

Autoavalía a súa 

execución con 

respecto ao modelo 

técnico formulado. 

CAA 

CSIEE 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

EFB4.1.3. Describe 

a forma de realizar 

os movementos 

implicados nos 

modelos técnicos. 

CAA 

CSIEE 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

EFB4.1.4. Mellora o 

seu nivel na 

execución e 

aplicación    das 

accións  técnicas 

respecto ao seu 

nivel de   partida, 

amosando 

actitudes     de 

esforzo, 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   autoexixencia e 

superación. 

    

EFB4.1.5. Explica e 

pon en práctica 

técnicas de 

progresión en 

contornos non 

estables e técnicas 

básicas  de 

orientación, 

adaptándose  ás 

variacións que se 

producen,   e 

regulando o esforzo 

en función das 

súas posibilidades. 

CAA 

CSIEE 

   
 
 
 
 
 

 
X 

a 

b 

d 

g 

B4.4. Execución de 

habilidades   motrices 

técnico-tácticas 

vinculadas aos deportes 

colectivos en distintas 

situacións,  respectando 

B4.2.  Resolver 

situacións motoras de 

oposición, 

colaboración   ou 

colaboración- 

oposición, utilizando 

EFB4.2.1. Adapta 

os fundamentos 

técnicos e tácticos 

para obter vantaxe 

na práctica das 

actividades físico- 

CAA 

CSIEE 

  
 
 

X 

 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

m os regulamentos 

específicos. 

B4.5. Práctica de 

actividades e xogos para 

a aprendizaxe dos 

deportes colectivos. 

as estratexias máis 

axeitadas en función 

dos estímulos 

relevantes. 

deportivas  de 

oposición ou de 

colaboración- 

oposición 

propostas. 

    

EFB4.2.2. Describe 

e pon en práctica 

de xeito autónomo 

aspectos de 

organización de 

ataque e de 

defensa   nas 

actividades  físico- 

deportivas    de 

oposición ou  de 

colaboración- 

oposición 

seleccionadas. 

CAA 

CSIEE 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

EFB4.2.3. 

Discrimina os 

estímulos  que 

cómpre ter  en 

CAA 

CSIEE 

  
 

X 

 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   conta na toma de 

decisións nas 

situacións  de 

colaboración, 

oposición   e 

colaboración- 

oposición, para 

obter vantaxe  ou 

cumprir o obxectivo 

da acción. 

    

EFB4.2.4. 

Reflexiona sobre as 

situacións resoltas 

valorando   a 

oportunidade das 

solucións 

achegadas e a súa 

aplicabilidade  a 

situacións 

similares. 

CAA 

CSIEE 

  
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 
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ESTÁNDARES DE APREND. 3º ESO GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN PROC. E INSTRUM. 

AV. 

EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha 

sesión de actividade física coa intensidade 

dos esforzos realizados. 

Identifica a intensidade dos esforzos a realizar 

en cada fase da sesión de actividade física. 

Proba escrita. 

Ficha de traballo. 

EFB.1.1.2. Prepara e realiza quecementos e 

fases finais de sesión de acordo co contido 

que se vaia realizar, de forma autónoma e 

habitual. 

Prepara e realiza quecementos específicos de 

forma autónoma e habitual. 

Ficha de traballo. 

Observación da 

práctica: lista de 

control. 

EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica 

actividades para a mellora das habilidades 

motoras en función das propias dificultades. 

Prepara e pon en práctica actividades para a 

mellora das habilidades motoras en función 

das propias dificultades. 

Observación da 

práctica: lista de 

control. 

EFB1.2.1. Amosa tolerancia e deportividade 

tanto no papel de participante como no de 

espectador/a. 

Amosa tolerancia e deportividade tanto no 

papel de participante como no de 

espectador/a. 

Planilla de 

observación e 

valoración de 

actitudes. 

EFB1.2.2. Colabora nas actividades grupais, 

respectando as achegas das demais persoas 

e as normas establecidas, e asumindo as 

súas responsabilidades para a consecución 

dos obxectivos. 

Participa en actividades grupais, escoita, 

dialoga e traballa cos compañeir@s. 

Planilla de 

observación e 

valoración de 

actitudes. 

EFB1.2.3.Respecta ás demais persoas 

dentro do labor de equipo, con 

Respecta a todos os compañeir@s, se 

discriminar por razóns de sexo e de destreza. 

Planilla de 

observación e 
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independencia do nivel de destreza.  valoración de 

actitudes. 

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que 

ofrece o seu contorno para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

Sinala, analiza e practica actividades do seu 

contorno próximo. 

Traballo de 

investigación. 

Portafolio. 

EFB1.3.2. Respecta o contorno e valórao 

como un lugar común para a realización de 

actividades físico-deportivas. 

Amosa, de forma habitual, unha actitude de 

respecto cara ó medio ou contorno urbano e 

natural. 

Planilla de 

observación e 

valoración de 

actitudes. 

EFB1.3.3. Analiza críticamente as actitudes e 

os estilos de vida relacionados co tratamento 

do corpo, as actividades de lecer, a 

actividade física e o deporte no contexto 

social actual. 

Recoñece actitudes positivas e negativas 

relacionadas cos estilos de vida e propón 

cambios para combatelas. 

Debate. 

Portafolio. 

EFB.1.4.1. Identifica as características das 

actividades físico-deportivas e artístico- 

expresivas que poidan supor un elemento de 

risco relevante para si mesmo/a ou para as 

demais persoas. 

Identifica os prexuizos ou riscos que poden 

supoñer algunhas actividades físico-deportivas 

e artístico-expresivas. 

Proba escrita. 

Ficha de traballo. 

EFB.1.4.2. Describe os protocolos para 

activar os servizos de emerxencia e de 

protección do contorno. 

Describe e pon en práctica os protocolos e 

primeiros auxilios básicos en determinadas 

lesións físico-deportivas. 

Proba escrita. 

Proba práctica 

(simulacro  de 

actuación): escala. 

EFB.1.4.3. Adopta as medidas preventivas e 

de seguridade propias das actividades 

desenvolvidas durante o ciclo, tendo especial 

coidado  con  aquelas  que  se  realizan   nun 

Cumpre as normas e medidas de prevención e 

seguridade establecidas na práctica/nas 

actividades,      especialmente      en    aquelas 

actividades que se realizan en contornos non 

Observación da 

práctica: lista de 

control. 
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contorno non estable. estables.  

EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación para elaborar 

documentos dixitais propios (texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información salientable. 

Elabora en formato dixital traballos sobre os 

temas solicitados. 

Traballo dixital. 

EFB1.5.2. Expón e defende traballos 

elaborados sobre temas vixentes no contexto 

social, relacionados coa actividade física ou 

a corporalidade, utilizando recursos 

tecnolóxicos. 

Expón e defende os traballos solicitados 

utilizando recursos tecnolóxicos. 

Exposición oral. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de 

forma creativa, combinando espazo, tempo e 

intensidade. 

Crea e representa, de forma grupal, unha 

historia dramática de libre creación, facendo 

un uso adecuado das técnicas corporais 

traballadas. 

Proba práctica 

(execución da historia 

dramática): rúbrica. 

EFB2.1.2. Crea e pon en práctica unha 

secuencia de movementos corporais 

axustados a un ritmo prefixado. 

Elabora e pon en práctica, de forma grupal, 

unha coreografía sinxela dun baile moderno, 

axustando os movementos corporais a un 

ritmo externo. 

Proba práctica 

(execución  da 

coreografía): rúbrica. 

EFB2.1.3. Colabora no deseño e na 

realización de bailes e danzas, adaptando a 

súa execución á dos seus compañeiros e das 

súas compañeiras. 

Participa, de forma activa e habitual, na 

elaboración e realización dos bailes e danzas, 

adaptando a súa execución a dos seus 

compañeir@s. 

Ficha de observación 

e rexistro diaria. 

EFB3.1.1. Analiza a implicación das 

capacidades físicas e as coordinativas nas 

actividades físico-deportivas e artístico- 

Relaciona as capacidades físicas e 

coordinativas coas actividades físico- 

deportivas e artístico-expresivas traballadas. 

Proba escrita. 

Traballo. 
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expresivas traballadas no ciclo.   

EFB3.1.2. Asocia os sistemas metabólicos de 

obtención de enerxía cos tipos de actividade 

física, a alimentación e a saúde. 

Recoñece as vías de obtención de enerxía e 

relaciónaas con diferentes actividades físicas. 

Proba escrita. 

Traballo. 

EFB3.1.3. Relaciona as adaptacións 

orgánicas coa actividade física sistemática, 

así como coa saúde e os riscos e 

contraindicacións da práctica deportiva. 

Vincula/Relaciona as adaptacións que se 

producen no organismo coa actividade física 

sistemática e sinala os riscos de determinadas 

prácticas deportivas. 

Proba escrita. 

Traballo. 

EFB3.1.4. Adapta a intensidade do esforzo 

controlando a frecuencia cardíaca 

correspondente ás marxes de mellora dos 

diferentes factores da condición física. 

Adapta, de forma autónoma, a intensidade dos 

esforzos, controlando a frecuencia cardiaca, 

para a súa mellora. 

Ficha de traballo. 

EFB3.1.5. Aplica de forma autónoma 

procedementos para autoavaliar os factores 

da condición física. 

Aplica, de forma autónoma, probas ou tests 

físicos para autoavaliar os factores da 

condición física. 

Proba práctica 

(execución de tests 

físicos) 

EFB3.1.6. Identifica as características que 

deben ter as actividades físicas para ser 

consideradas saudables, adoptando unha 

actitude crítica fronte as prácticas que teñen 

efectos negativos para a saúde. 

Identifica as características que deben ter as 

actividades físicas para ser consideradas 

saudables, adoptando unha actitude crítica 

fronte as prácticas que teñen efectos 

negativos para a saúde. 

Proba escrita. 

Traballo. 

Debate. 

EFB3.2.1. Participa activamente na mellora 

das capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saudable, utilizando os métodos 

básicos para o seu desenvolvemento. 

Participa activamente na mellora das 

capacidades físicas saudables e leva á 

práctica métodos básicos para o seu 

desenvolvemento. 

Ficha de observación 

e rexistro diaria. 

Portafolio. 

EFB3.2.2. Alcanza niveis de condición física Mellora a súa condición física con respecto ao Proba práctica 



71 

 

 

 
 

 
acordes ao seu momento  de 

desenvolvemento  motor  e ás súas 

posibilidades. 

seu nivel inicial, respectando o seu momento 

de desenvolvemento motor e as súas 

posibilidades. 

(execución de tests 

físicos). 

EFB3.2.3. Aplica os fundamentos de hixiene 

postural na práctica das actividades físicas 

como medio de prevención de lesións. 

Aplica fundamentos de hixiene postural na 

práctica de actividades e exercicios físicos. 

Observación da 

práctica: lista de 

control. 

Proba práctica 

(execución  de 

exercicios). 

EFB3.2.4. Analiza a importancia da práctica 

habitual de actividade física para a mellora 

da propia condición física saudable, 

relacionando o efecto desta práctica coa 

mellora da calidade de vida. 

Sinala e analiza os efectos positivos que ten a 

práctica habitual de actividade física para a 

mellora da propia condición física e 

relaciónaos coa mellora da saúde e da 

calidade de vida. 

Traballo. 

Debate. 

EFB4.1.1. Aplica os aspectos básicos das 

técnicas e habilidades específicas, das 

actividades propostas, respectando as regras 

e normas establecidas. 

Aplica os aspectos básicos das técnicas e 

habilidades específicas, das actividades 

propostas, respectando as regras e normas 

establecidas. 

Proba práctica 

(execución  de 

habilidades técnicas): 

rúbrica. 

EFB4.1.2. Autoavalía a súa execución con 

respecto ao modelo técnico formulado. 

Aplica, de forma autónoma, probas para 

autoavaliar a execución técnica, con respecto 

ao modelo técnico formulado. 

Proba práctica 

(execución  de 

habilidades técnicas): 

rúbrica. 

EFB4.1.3. Describe a forma de realizar os 

movementos implicados nos modelos 

técnicos. 

Describe/Identifica aspectos técnicos e 

regulamentarios dos deportes practicados. 

Proba escrita. 

Traballo. 

EFB4.1.4. Mellora o seu nivel na execución e Mellora o seu nivel na execución e aplicación Proba práctica 
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aplicación das accións técnicas respecto ao 

seu nivel de partida, amosando actitudes de 

esforzo, autoexixencia e superación. 

das accións técnicas respecto ao seu nivel de 

partida, amosando actitudes de esforzo e 

superación, adecuado á súa idade. 

(situación de xogo 

modificada ou real): 

rúbrica. 

EFB4.1.5. Explica e pon en práctica técnicas 

de progresión en contornos non estables e 

técnicas básicas de orientación, adaptándose 

ás variacións que se producen e regulando o 

esforzo en función das súas posibilidades. 

Explica e pon en práctica técnicas de 

progresión en contornos non estables e 

técnicas básicas de orientación, adaptándose 

ás variacións que se producen e regulando o 

esforzo en función das súas posibilidades. 

Observación da 

práctica: lista de 

control. 

EFB4.2.1. Adapta os fundamentos técnicos e 

tácticos para obter vantaxe na práctica das 

actividades físico-deportivas de oposición ou 

de colaboración-oposición propostas. 

Emprega os fundamentos técnicos traballados, 

para obter vantaxe no transcurso do xogo, en 

deportes de oposición e de colaboración- 

oposición. 

Proba práctica 

(situación de xogo 

modificada ou real): 

rúbrica. 

EFB4.2.2. Describe e pon en práctica de 

xeito autónomo aspectos de organización de 

ataque e de defensa nas actividades físico- 

deportivas de oposición ou de colaboración- 

oposición seleccionadas. 

Coordina as accións propias coas do resto do 

equipo, en ataque e defensa, participando de 

forma cooperativa no deporte colectivo. 

Proba práctica 

(situación de xogo 

modificada ou real): 

rúbrica. 

EFB4.2.3. Discrimina os estímulos que 

cómpre ter en conta na toma de decisións 

nas situacións de colaboración, oposición e 

colaboración-oposición, para obter vantaxe 

ou cumprir o obxectivo da acción. 

Resolve con eficacia ou toma as decisións 

oportunas ante os problemas que se lle 

presentan durante o xogo, en situacións de 

colaboración, oposición e colaboración- 

oposición. 

Proba práctica 

(situación de xogo 

modificada ou real): 

rúbrica. 

EFB4.2.4. Reflexiona sobre as situacións 

resoltas valorando a oportunidade das 

solucións achegadas e a súa aplicabilidade a 

Analiza situacións de xogo propias e do/s 

adversario/s e propón plans de acción. 

Debate ou charla 

grupal. 



73 

 

 

 
 

 
situacións similares.   

 
 
 

 

  4º ESO  
 
 

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 
Bloque 1. Contidos comúns 

    

b 

g 

m 

B1.1. Deseña e realiza as 

fases de activación e 

recuperación, logo da 

análise da actividade física 

que se vaia realizar. 

B1.2. Fases de activación e 

recuperación como  medio 

de prevención de lesións. 

B1.1. Deseñar e 

realizar as fases de 

activación e 

recuperación  na 

práctica de actividade 

física considerando a 

intensidade dos 

esforzos. 

EFB1.1.1. Analiza 

a actividade física 

principal  da 

sesión para 

establecer  as 

características 

que deben ter as 

fases  de 

activación e de 

volta á calma. 

CSC  
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

EFB1.1.2. 

Selecciona os 

exercicios ou as 

tarefas de 

CSC  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   activación e de     

volta á calma 

dunha sesión, 

atendendo á 

intensidade ou á 

dificultade das 

tarefas da parte 

principal. 

EFB1.1.3. Realiza CSC 
   

exercicios ou     

actividades nas     

fases inicial e final     

de algunha 

sesión, de xeito 

 
X X X 

autónomo, acorde     

co seu nivel de     

competencia     

motriz.     

a 

b 

c 

B1.3. Planificación e 

organización de eventos e 

campionatos nos que se 

utilicen sistemas que 

B1.2. Colaborar na 

planificación e na 

organización de 

eventos, campionatos 

EFB1.2.1.  Asume 

as  funcións 

encomendadas  

na organización 

CSC 
   

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

d 

g 

m 

potencien as actitudes, os 

valores e o respecto das 

normas, asumindo 

diferentes papeis e funcións. 

ou torneos deportivos, 

prevendo os medios e 

as actuacións 

necesarias para a súa 

celebración   e 

relacionando as súas 

funcións coas do 

resto  de 

implicados/as. 

de actividades 

grupais. 

    

EFB1.2.2. Verifica 

que a súa 

colaboración na 

planificación e 

posta en práctica 

de actividades 

grupais  fose 

coordinada coas 

accións do resto 

das persoas 

implicadas. 

CSC 
   

 
 
 
 

X 

EFB1.2.3. 

Presenta 

propostas 

creativas de 

utilización de 

materiais e de 

planificación para 

utilizalos na súa 

práctica de 

CSC 
  

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   maneira 

autónoma. 

    

a 

b 

c 

d 

e 

g 

m 

ñ 

B1.4. Valoración das 

actividades físicas, 

deportivas e tradicionais na 

sociedade  actual, 

destacando os 

comportamentos axeitados 

tanto desde o papel de 

participante como desde o 

de espectador/a. 

B1.3.   Analizar 

criticamente      o 

fenómeno  deportivo 

discriminando   os 

aspectos  culturais, 

educativos, 

integradores      e 

saudables dos que 

fomentan a violencia, 

a discriminación ou a 

competitividade mal 

entendida. 

EFB1.3.1.  Valora 

as actuacións  e 

as  intervencións 

das   persoas 

participantes nas 

actividades, 

recoñecendo  os 

méritos     e 

respectando os 

niveis de 

competencia 

motriz, e outras 

diferenzas. 

CSC  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

EFB1.3.2. Valora 

as actividades 

físicas 

distinguindo  as 

achegas que cada 

unha ten desde o 

punto  de  vista 

CSC 

CCEC 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   cultural, para a     

satisfacción e o 

enriquecemento 

persoal, e para a 

relación coas 

demais persoas. 

EFB1.3.3. Mantén CSC 
   

unha actitude     

crítica cos     

comportamentos     

antideportivos, 

tanto desde o 

 
X X X 

papel de     

participante como     

desde o de     

espectador/a.     

a 

b 

g 

m 

B1.5. Primeiras actuacións 

ante as lesións máis comúns 

que poden manifestarse na 

práctica deportiva. 

B1.6. Protocolos básicos de 

B1.4. Asumir a 

responsabilidade da 

propia seguridade na 

práctica de actividade 

física, tendo en conta 

os factores inherentes 

EFB1.4.1. Verifica 

as condicións de 

práctica segura 

usando 

convenientemente 

o equipamento 

CSIEE  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 primeiros auxilios. 

B1.7. Medidas preventivas 

sobre os riscos ou as lesións 

na realización de actividades 

físico-deportivas. 

B1.8. Manexo e utilización 

do material e do 

equipamento deportivo. 

á actividade e 

prevendo  as 

consecuencias que 

poidan ter as 

actuacións pouco 

coidadosas sobre a 

seguridade das 

persoas participantes. 

persoal, e os 

materiais e os 

espazos de 

práctica. 

    

EFB1.4.2. 

Identifica  as 

lesións máis 

frecuentes 

derivadas  da 

práctica de 

actividade física. 

CSIEE 
  

 
 

X 

 

  
EFB1.4.3. 

Describe os 

protocolos   que 

deben  seguirse 

ante as  lesións, 

os accidentes ou 

as situacións de 

emerxencia máis 

frecuentes 

producidas 

durante  a práctica 

CSIEE 
  

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   de actividades 

físico-deportivas. 

    

a 

b 

c 

d 

g 

m 

B1.9. Aceptación das 

normas sociais e 

democráticas que rexen nun 

traballo en equipo. 

B1.10. Técnicas de traballo 

en equipo. 

B1.11. Técnicas de traballo 

colaborativo. 

B1.12. Xogo limpo como 

actitude social responsable. 

B1.5. Demostrar 

actitudes   persoais 

inherentes ao traballo 

en equipo, superando 

as inseguridades  e 

apoiando as demais 

persoas  ante  a 

resolución    de 

situacións 

descoñecidas. 

EFB1.5.1. 

Fundamenta os 

seus puntos de 

vista ou as súas 

achegas nos 

traballos  de 

grupo, e admite a 

posibilidade de 

cambio fronte  a 

outros 

argumentos 

válidos. 

CSC  
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

EFB1.5.2. Valora 

e reforza  as 

achegas 

enriquecedoras 

dos  compañeiros 

e    das 

compañeiras nos 

traballos  en 

CSC  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   grupo.     

b 

e 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B1.13. Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación no proceso de 

aprendizaxe, para procurar, 

seleccionar e valorar 

informacións relacionadas 

coas actividades físico- 

deportivas e as relacionas 

coa saúde. 

B1.6. Utilizar 

eficazmente  as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación         no 

proceso de 

aprendizaxe, para 

procurar, seleccionar 

e valorar informacións 

relacionadas cos 

contidos do curso, 

comunicando  os 

resultados e as 

conclusións  no 

soporte máis 

adecuado. 

EFB1.6.1. 

Procura, procesa 

e  analiza 

criticamente 

informacións 

actuais sobre 

temáticas 

vinculadas  á 

actividade física e 

a corporalidade, 

utilizando 

recursos 

tecnolóxicos. 

CD 

CCL 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

EFB1.6.2.  Utiliza 

as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación 

para  afondar 

sobre contidos do 

curso, realizando 

valoracións 

CD 

CCL 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   críticas e 

argumentando as 

súas conclusións. 

    

EFB1.6.3. 

Comunica  e 

comparte 

información  e 

ideas nos 

soportes e nos 

contornos 

apropiados. 

CD 

CCL 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
Bloque 2. Actividades físicas artístico-expresivas 

    

b 

d 

g 

l 

m 

n 

ñ 

B2.1. Creación de 

composicións  artístico- 

expresivas individuais ou 

colectivas, con ou sen apoio 

dunha estrutura musical, 

incluíndo os elementos para 

a súa sistematización: 

espazo, tempo e 

B2.1. Compor  e 

presentar montaxes 

individuais  ou 

colectivas, 

seleccionando  e 

axustando os 

elementos da 

motricidade 

EFB2.1.1. Elabora 

composicións  de 

carácter artístico- 

expresivo, 

seleccionando os 

elementos   de 

execución e as 

técnicas  máis 

apropiadas para o 

CCEC 
  

 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 intensidade. expresiva. obxectivo 

previsto, incidindo 

especialmente na 

creatividade e na 

desinhibición. 

    

EFB2.1.2. Axusta 

as súas accións á 

intencionalidade 

das  montaxes 

artístico- 

expresivas, 

combinando  os 

compoñentes 

espaciais, 

temporais e, de 

ser o caso, de 

interacción  coas 

demais persoas. 

CCEC 
  

 
 
 
 
 

X 

 

EFB2.1.3. 

Colabora no 

deseño e na 

realización das 

CCEC 
  

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   montaxes 

artístico- 

expresivas, 

achegando e 

aceptando 

propostas. 

    

 
Bloque 3. Actividade física e saúde 

    

b 

f 

g 

h 

m 

B3.1. Efectos negativos que 

determinados hábitos de 

vida e consumo teñen sobre 

a condición física e a saúde. 

B3.1. Argumentar a 

relación entre os 

hábitos de vida e os 

seus efectos sobre a 

condición física, 

aplicando os 

coñecementos sobre 

actividade física e 

saúde. 

EFB3.1.1. 

Demostra 

coñecementos 

sobre as 

características 

que  deben 

cumprir    as 

actividades físicas 

cun enfoque 

saudable  e  os 

beneficios   que 

proporcionan   á 

saúde individual e 

colectiva. 

CMCCT 
   

B3.2. Actividade física e 

saúde. 

    

B3.3. Realización de 

exercicios  para  a 

consecución dunha óptima 

hixiene postural. 

 X X X 

B3.4. Alimentación: 

repercusión na saúde e na 

actividade física. 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   
EFB3.1.2. 

Relaciona 

exercicios de 

tonificación e 

flexibilización coa 

compensación 

dos efectos 

provocados polas 

actitudes 

posturais 

inadecuadas máis 

frecuentes. 

CMCCT  
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

EFB3.1.3. 

Relaciona hábitos 

como o 

sedentarismo  ou 

o consumo  de 

tabaco e  de 

bebidas 

alcohólicas cos 

seus efectos  na 

condición  física e 

CMCCT  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   a saúde.     

EFB3.1.4. Valora 

as necesidades 

de alimentos e de 

hidratación para a 

realización de 

diferentes tipos de 

actividade física. 

CMCCT  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

b 

g 

m 

B3.5. Valoración e toma de 

conciencia da propia 

condición física e da 

predisposición a mellorala. 

B3.6. Elaboración e posta en 

práctica dun plano de 

traballo que integre as 

capacidades físicas 

relacionadas coa saúde. 

B3.7. Valoración  e 

aplicación de técnicas e 

métodos de relaxación e 

respiración de xeito 

B3.2.  Mellorar  ou 

manter os factores da 

condición    física, 

practicando 

actividades    físico- 

deportivas adecuadas 

ao seu  nivel   e 

identificando     as 

adaptacións 

orgánicas e a súa 

relación coa saúde. 

EFB3.2.1. Valora 

o grao  de 

implicación das 

capacidades 

físicas  na 

realización dos 

tipos de 

actividade física. 

CMCCT  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB3.2.2. 

Practica de forma 

regular, 

sistemática e 

autónoma 

CMCCT  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 autónomo, co fin de mellorar 

as condicións de saúde e 

calidade de vida. 

B3.8. Métodos de avaliación 

da condición física en 

relación coa saúde. 

 actividades físicas 

co fin de mellorar 

as condicións de 

saúde e calidade 

de vida. 

    

EFB3.2.3.   Aplica 

os  

procedementos 

para integrar nos 

programas    de 

actividade física a 

mellora    das 

capacidades 

físicas básicas, 

cunha orientación 

saudable  e nun 

nivel adecuado ás 

súas 

posibilidades. 

CMCCT  
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

EFB3.2.4. Valora 

a súa aptitude 

física nas súas 

CMCCT  
X 

 
X 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   dimensións 

anatómica, 

fisiolóxica e 

motriz, 

relacionándoas 

coa saúde. 

    

 
Bloque 4. Os xogos e as actividades deportivas 

    

a 

b 

g 

m 

B4.1. Traballo dos 

fundamentos técnicos das 

actividades físico-deportivas 

propostas, tendo en 

consideración diversos 

condicionantes xerados 

polos compañeiros e as 

compañeiras, as persoas 

adversarias, os 

regulamentos e o contorno 

da práctica. 

B4.1.  Resolver 

situacións  motrices 

aplicando 

fundamentos técnicos 

nas actividades físico- 

deportivas propostas, 

con eficacia e 

precisión. 

EFB4.1.1. Axusta 

a realización das 

habilidades 

específicas aos 

requisitos  

técnicos  nas 

situacións 

motrices 

individuais, 

preservando  a 

súa seguridade e 

tendo en conta as 

súas propias 

características. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   
EFB4.1.2. Axusta 

a realización das 

habilidades 

específicas  aos 

condicionantes 

xerados polos 

compañeiros e as 

compañeiras, e as 

persoas 

adversarias,  nas 

situacións 

colectivas. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

EFB4.1.3. Adapta 

as técnicas de 

progresión ou 

desprazamento 

aos  cambios do 

medio, 

priorizando a súa 

seguridade 

persoal  e 

colectiva. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

a 

b 

c 

d 

g 

m 

B4.2. Traballo das situacións 

motrices de  oposición, 

colaboración    ou 

colaboración-oposición 

propostas,  tendo en 

consideración   diversos 

condicionantes xerados 

polos compañeiros e as 

compañeiras, as persoas 

adversarias, os 

regulamentos e o contorno 

da práctica. 

B4.2. Resolver 

situacións motrices de 

oposición, 

colaboración   ou 

colaboración- 

oposición  nas 

actividades físico 

deportivas propostas, 

tomando a decisión 

máis eficaz en función 

dos obxectivos. 

EFB4.2.1. Aplica 

de xeito oportuno 

e   eficaz   as 

estratexias 

específicas  das 

actividades   de 

oposición, 

contrarrestando 

ou anticipándose 

ás  accións  da 

persoa 

adversaria. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

B4.3. Coñecemento e 

práctica de xogos e de 

deportes tradicionais de 

Galicia e da propia zona, así 

como do seu regulamento. 

Procura de información 

sobre variacións locais. 

 
     

EFB4.2.2.  Aplica 

de xeito oportuno 

e eficaz   as 

estratexias 

específicas  das 

actividades   de 

cooperación, 

axustando    as 

accións motrices 

aos   factores 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   presentes e ás 

intervencións do 

resto de 

participantes. 

    

EFB4.2.3. Aplica 

de xeito oportuno 

e eficaz   as 

estratexias 

específicas  das 

actividades   de 

colaboración- 

oposición, 

intercambiando os 

papeis  con 

continuidade   e 

perseguindo o 

obxectivo 

colectivo de obter 

situacións 

vantaxosas sobre 

o equipo 

contrario. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   
EFB4.2.4. Aplica 

solucións  

variadas ante as 

situacións 

formuladas    e 

valorar as  súas 

posibilidades  de 

éxito, en relación 

con  outras 

situacións. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

EFB4.2.5. 

Xustifica as 

decisións 

tomadas na 

práctica das 

actividades  e 

recoñece os 

procesos que 

están implicados 

nelas. 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

EFB4.2.6. 

Argumenta 

CAA X X X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

   estratexias ou 

posibles solucións 

para   resolver 

problemas 

motores, 

valorando  as 

características de 

cada participante 

e os factores 

presentes  no 

contorno. 

CSIEE    

f 

g 

m 

B4.4. Relación entre a 

actividade física, a saúde e  

o medio natural. 

B4.5. Toma de conciencia 

do impacto que teñen 

algunhas actividades físico- 

deportivas no medio natural. 

B4.6. Realización de 

actividades deportivas e/ou 

recreativas, preferentemente 

desenvolvidas no medio 

B4.3. Recoñecer o 

impacto ambiental, 

económico e social 

das actividades 

físicas e deportivas, 

reflexionando sobre a 

súa repercusión na 

forma de vida no 

contorno. 

EFB4.3.1. 

Compara os 

efectos das 

actividades físicas 

e deportivas no 

contorno  en 

relación coa 

forma de vida nel. 

CSC 

CMCCT 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

EFB4.3.2. 

Relaciona as 

actividades físicas 

CSC 

CMCCT 

   
X 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

 natural.  na natureza coa 

saúde e a 

calidade de vida. 

    

EFB4.3.3. 

Demostra hábitos 

e actitudes de 

conservación  e 

protección 

ambiental. 

CSC 

CMCCT 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

 

Partimos da idea fundamental da consideración do alumnado como o principal 

protagonista da súa propia aprendizaxe onde o profesorado se converte en mediador ou 

guía dese proceso. 

 
A metodoloxía será: 

 
- Activa: que permita a máxima participación do alumnado no proceso. 

- Flexible: onde os métodos didácticos han de estar subordinados ás características do 

alumnado, estrutura da actividade, medios dispoñibles... 

- Participativa: fomentar a cooperación, o compañeirismo e actitudes sociais. 

- Integradora: desenvolverá a mellora das capacidades físicas, psíquicas e sociais de 

cada alumno e alumna en función das súas posibilidades, sen distinción de sexo ou 

calquera outra connotación. 

 
A metodoloxía que propoñemos dende o departamento de Educación Física vai 

dirixida fundamentalmente cara a a consecución dunha crecente autonomía por parte do 

alumnado que, a nivel práctico, tradúcese nunha diminución na toma de decisións por 

parte do profesorado e un aumento destas polo alumnado. O profesor ou profesora 

ensinará unha serie de principios reitores e permitirá que os alumnos e as alumnas vaian 

actuando por si sos de forma progresiva, pasando dunha fase directiva (dotación da 

bagaxe de coñecementos e experiencias o máis amplo posible) a unha fase autónoma 

(potenciar técnicas de indagación e investigación, e aplicacións e transferencias do 

aprendido á vida real). 

 
Será importante ter en conta que non se trata de "deixar facer", e dicir, permitir que 

o alumnado faga o que nun momento determinado lle apetece sen máis, polo contrario, a 

labor do profesorado irá encamiñada a potenciar a reflexión crítica sobre a finalidade das 

súas propostas, proporcionándolles a axuda necesaria para que aprendan a planificar a 

súa propia actividade física e levala á práctica. 

 
Empregaremos fundamentalmente dous métodos: 

 
- A reprodución de modelos naquelas actividades nas que a aprendizaxe precise dun 

rendemento mecánico de eficacia probada ou por razóns de seguridade. 
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- Os métodos de busca naquelas actividades nas que o alumno ou a alumna desenvolva 

os procesos dedutivos e de enriquecemento. Non existen solucións mellores, senón 

percepción de formas de actuación. 

 
En canto aos estilos de ensino, non existe o ideal que se poida aplicar a todo tipo 

de situacións, e polo tanto, empregaremos aquel máis adecuado a cada situación dende 

os máis reprodutivos como o mando directo, asignación de tarefas ata os máis produtivos 

e creativos como o descubrimento guiado e resolución de problemas. 

 
Na estratexia na práctica empregaremos tarefas globais cando sexa posible e 

acudiremos ás analíticas cando o contido o precise, sen esquecernos as estratexias 

sintéticas (global con modificación da situación real ou polarización da atención). 

 
Dada a heteroxeneidade do alumnado considérase múltiples posibilidades de 

acción en torno á creación de grupos de traballo (detállanse en cada unidade didáctica). 

 
En calquera caso a organización do alumnado non será ríxida. A organización do 

espazo tamén estará condicionada polo contido traballado e a metodoloxía utilizada. 

 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 

Empregarase o material e as instalacións (pabillón, pistas deportivas e espazo 

natural do centro) do departamento de Educación Física. Cando sexa preciso utilizarase a 

aula do grupo. 

 
Utilizaranse os recursos bibliográficos, musicais e audiovisuais das aulas e da 

biblioteca do centro. 

 
Nas actividades extraescolares e complementarias empregaranse os recursos 

alleos que precise a organización da actividade. 

 
O alumnado deberá asistir ás clases da materia de Educación Física provisto de 

roupa e calzado deportivo axeitados ás actividades a realizar. 

 
Todos os materiais que sexan necesarios para a aprendizaxe da materia referidos a 

apuntes ou libro de texto, serán proporcionados polos profesores/as de EF en cada curso.
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Criterios de avaliación: 
 

1º, 2º , 3º e 4º cursos da ESO:  

A materia avaliarase do seguinte xeito: 

 Traballo teórico para a preparación dos apuntes ou asimilación dos contidos, 20%. 

 Participación nas clases, en canto á realización das prácticas coa indumentaria 

axeitada, 20%. 

 Exame ou proba de carácter teórico, 30%. 

 Exame ou proba de carácter práctico, 30%. 

 
 Puntualizacións: 

- No caso de non poder realizar as prácticas ou exame práctico mediante acreditación 

médica, proporase un traballo ou proba teórica para compensar a nota dun ou outro 

suposto. Se non se aportase dita acreditación non se terá dereito á realización do exame 

práctico e se considerará abandono da materia. 

- No caso de que nalgún contido só se esixa polo profesor a realización dun dos dous 

exames ou probas, valerá un 60% da nota. 

- No caso de non ser solicitado o traballo teórico, a participación valerá un 40% da 

nota. 

 
Recuperación da materia: 

- No caso de suspenso nunha das avaliacións, o profesor realizará novamente unha 

proba de tipo teórico e / ou práctico para recuperar a avaliación, considerándose como 

nota de tal proba apto ou non apto, e contando en caso de apto, cinco puntos de cara á 

avaliación final. 

No caso de non obter o aprobado na avaliación final de xuño, a materia quedará  

suspensa para setembro e o profesor decidirá que tipo de proba ou traballo requirirá do 

alumno para superar a materia, informando a este en xuño. 

Para aprobar a materia será necesario obter unha cualificación de 5 ou máis puntos no 

total da avaliación. No caso de non acadar os cinco puntos na avaliación final a materia 

quedará pendente para setembro ou para o curso seguinte segundo o caso. 

O aprobado nun curso implica a recuperación automática do curso anterior. No caso de 

existir máis dun curso pendente, o Departamento proporá a realización dun exame, proba 

ou traballo para recuperar os cursos anteriores. 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE. 

 
 1 2 3 4 

Fanse explicacións xerais para todo o alumnado, como norma xeral.     

Ofrécense a cada alumn@ as explicacións individualizadas que precisa.     

Elabóranse actividades e logros diferentes en función das características 

dos alumn@s. 

    

Deséñanse distintas actividades de aprendizaxe para o logro de cada un 

dos obxectivos. 

    

Propóñense actividades que favorecen a aprendizaxe autónoma 

(búsqueda de información, traballos, investigacións …). 

    

Elabóranse probas 

alumnado con NEAE. 

de avaliación adaptadas ás necesidades do     

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas ou 

contidos a tratar. 

    

Empréganse metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha 

actitude positiva do alumn@ e que teñan en conta os seus intereses. 

    

Propóñense metodoloxías diversas e organízase aos alumnos/as de 

diferentes modos (individual, pequeno grupo, gran grupo …). 

    

Empréganse recursos e materiais variados para a aprendizaxe.     

Incorpóranse as TIC’S aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

Préstase atención aos elementos  transversais vinculados  a cada 

estándar. 

    

Ofrécense ao alumnado os resultados das probas, traballos, etc.     

Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección das probas, traballos, etc. 

    

Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros. 

    

Motívase aos alumnos/as comunicándolles os obxectivos que se queren 

conseguir e a finalidade das actividades. 

    

Infórmase aos alumnos dos obxectivos e competencias que se queren 

desenvolver, das diferentes actividades a realizar, de cómo se lles 

avaliará... ao comezo dunha nova unidade didáctica. 
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10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 
A recuperación de avaliacións dependerá dos contidos de cada avaliación. Deste 

xeito, se o contido suspenso é teórico ou práctico, deberá repetir a proba da unidade 

didáctica e superala, para que a avaliación sexa recuperada. 

Na proba extraordinaria de setembro avaliarase : 

Teoría: exame de todo ou parte da materia segundo a traxectoria do alumno. 

Práctica: exame dos xestos técnicos básicos das actividades que se impartiron no curso, 

ou das que tivera que superar. 

Os alumn@s coa asignatura de EF de 1º, 2º ou 3º de ESO pendente, poderán 

recuperala de acordo cos seguintes criterios: 

- Os alumnos terán dereito á posibilidade de recuperación ó longo do curso por medio 

de traballos específicos ou exames dependendo da decisión do profesor que o 

suspendeu. Para a realización dos traballos o alumno deberá de estar en contacto co 

profesor de E.F. que lle impartiu a materia do curso, que será o que lle facilite todo o 

material necesario e fará o seguimento. 

 
Entenderase en todo caso que posto que o carácter da materia e progresivo, en caso de 

aprobar un curso terá o anterior tamén aprobado. No caso de existir máis dun curso 

pendente, o Departamento proporá a realización dun exame, proba ou traballo para 

recuperar os cursos anteriores. 

 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS. 

 
As probas de avaliación inicial desenvolveranse durante as tres primeiras semanas 

do curso. Realizaranse varios test para valorar a condición física e a condición motriz de 

cada alumn@. Así mesmo, recolleranse datos médicos e de saúde mediante un 

cuestionario para as familias. 

O mecanismo para informar ás familias está previsto pola dirección do centro, unha 

vez realizada a sesión de avaliación inicial. Principalmente mediante o titor/a e/ou o 

departamento de orientación. De ser preciso, realizarase unha entrevista entre as familias 

e o profesor/a da materia. 

As medidas individuais ou colectivas que se poden adoptar como consecuencia  

dos resultados poden ser as seguintes: ACI, reforzo educativo, adaptación dos tempos, 

instrumentos e procedementos de avaliación, programas de enriquecemento curricular, 

programas de recuperación, programas específicos personalizados, adaptacións 

metodolóxicas, modificación da estrutura organizativa da clase, adecuación da 

programación didáctica ás necesidades do alumnado, etc. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
Segundo as circunstancias poderase adaptar o material didáctico, variar a 

metodoloxía, propoñer actividades de aprendizaxe diferenciadas, organizar grupos de 

traballo flexibles, acelerar ou frear o ritmo de introdución de contidos, organizalos e 

secuencialos de forma distinta, dar prioridade a uns bloques de contidos sobre outros, etc. 

 
Como profesores de E.F. podemos levar a cabo unha serie de actuacións para 

atender á diversidade e diferenzas individuais de xeito xeral: 

 
 Ter previstas diferentes tarefas e progresións para aplicar en caso de dificultade da 

aprendizaxe e posibilidades de novos retos aos alumnos máis avanzados. 

 Dar diferentes tipos de responsabilidades aos alumnos, tanto aos que teñen 

dificultades, problemas de saúde, lesións, coma aos máis hábiles, para que se 

sintan integrados no proceso. 

 Realizar agrupacións que poidan favorecer a integración e a cooperación. 

 Formular actividades que sexan do interese do alumnado. 

 Reforzar positivamente as respostas do alumnado. 

 
Específicamente e en relación a diferentes situacións que podemos atopar: 

 
 Alumnado con problemas ocasionais de saúde (lesións, enfermidades…): 

 
 Favorecer a súa participación nas sesións con respecto a outros aspectos que non 

sexan de práctica (responsabilidade co material, busca de información sobre os 

contidos, función de observador...). 

 Adaptar o ritmo e a intensidade ás posibilidades reais de práctica. 

 
 Alumnado con dificultades ou deficiencias físico-motoras: 

 
 Variar aspectos formais e funcionais dos deportes e actividades practicadas. 

 Facer máis fincapé en temas conceptuais. 

 Formular exercicios e tarefas compensatorias e actividades que non incidan sobre 

a musculatura, articulacións afectadas... 

 
 Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de 

aprendizaxe (trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH)), polas súas 

altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por 

condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 

organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das 
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súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada 

etapa para todo o alumnado. 

Se establecen as medidas oportunas para estes alumnos con dificultades específicas de 

aprendizaxe por TDAH, tales como adaptación de instrumentos, e de ser o caso, tempos  

e apoios que aseguren unha correcta avaliación deste alumnado. De igual xeito, 

establecemos a localización mais idóneas deles na aula, de forma que estean sentados 

cerca da mesa do profesor e na medida do posible ao lado de compañeiros que lle sirvan 

de modelo de tranquilidade, de orde e de axuda. 

 
Ao longo do curso e, segundo a evolución e necesidades concretas de cada 

alumno/a, pódense establecer todas as medidas que consideremos necesarias para o 

correcto desenvolvemento destes alumn@s. 

 
 

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 
 

A comprensión lectora: Empregarase a biblioteca do centro tanto para consultar 

libros relacionados coa Educación Física e outras lecturas interesantes relacionadas coa 

materia, como consulta de todo aquilo que lles sirva para complementar apuntes de clase: 

 
 Lectura de revistas deportivas de divulgación deportiva. 

 Fomentarase a lectura, a través da exposición no taboleiro de anuncios do 

ximnasio, de artigos de revistas ou periódicos, de temas interesantes e divulgativos 

relacionados coa saúde, o exercicio físico saudable, o deporte e a educación en 

valores. 

 

A expresión oral e escrita: O profesorado fomentará que os alumn@s empreguen 

un vocabulario específico de Educación Física, coa maior riqueza e precisión posible, 

tanto nas súas expresións orais como nas escritas. 

 
A comunicación audiovisual: O emprego de medios audiovisuais será frecuente nas 

clases de Educación Física: 

 
 O uso de música e sons como elemento indispensable nas actividades rítmico- 

expresivas. 

 Emprego de imaxes, principalmente fotografías, debuxos, vídeos, etc. como 

elemento de apoio nas clases. 

 Gravacións de certas execucións de tarefas por parte do alumnado como 

instrumento de “feedback”. 
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O alumnado utilizará medios audiovisuais para a elaboración e presentación dos 

seus traballos e tarefas. 

 
 
 

As tecnoloxías da información e da comunicación: Fomentarase o uso das TIC’S 

para a elaboración e presentación dos traballos que deba realizar o alumnado. Nas clases 

que así o precisen empregaranse os medios audiovisuais do centro. 

 
O emprendemento: Fomentarase a iniciativa e a auto-organización do alumnado no 

deseño e elaboración de actividades rítmico-expresivas, na organización de competicións 

de xogos e deportes e na elaboración de plans de adestramento e dietas saudables. As 

actividades de expresión corporal serán un elemento importante para que o alumnado 

poida desenvolver a súa creatividade. 

 
A educación cívica e constitucional: Fomentarase o desenvolvemento da igualdade 

efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 
Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica 

de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 

que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 

mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. Evitaranse os 

comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por 

razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

 

Como actividades extraescolares está previsto desenvolver as seguintes: 
 

ACTIVIDADE GRUPO DATAS DURACIÓN RESPONSABLE 

Bautismo de surf. 4º ESO Terceiro 

trimestre 

Unha mañá Víctor Novo 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

 
A revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas realizarase, 

cando menos, ao remate de cada avaliación, principalmente unha vez rematada a 

avaliación ordinaria de xuño. As conclusións reflectiranse nas actas de reunión do 

departamento. 
 

 
QUÉ AVALIAR? 

Cumprimento da temporalización. 

Logro de obxectivos. 

Dificultades atopadas. 

Cumprimento dos acordos. 

Idoneidade dos recursos. 

Necesidades atopadas. 

Resultados acadados. 

Eficacia das actividades de reforzo e recuperación. 

 
 

COMO AVALIAR? 

Autoavaliación: Análise individual das dificultades atopadas, dos puntos fortes … 

Avaliación en grupo no departamento: posta en común e busca de solucións. 

 
 
 

CANDO AVALIAR? 

Por avaliación. 

Ao final do curso. 

Cando así se precise por unha circunstancia extraordinaria. 
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16. VARIACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DEBIDAS Á SITUACIÓN COVID19 
 
 

          Debido á situación actual de pandemia, optouse por variar os contidos dos niveis de ESO, para 
reforzar as aprendizaxes que non se puideron desenrolar con normalidade no curso pasado por unha 
banda, e por outra optouse tamén por respectar as recomendacións feitas para a nosa materia por 
Consellería e que se refiren a reducir as actividades grupais, manter distancias e facer uso de 
mascarillas, xeles e desinfección dos materiais empregados. 
 
          En caso de que se produza un novo confinamento de grupo ou nivel, adaptaranse os contidos para 
favorecer un desenrolo o máis fiel posible cos previstos, aínda que polas características da nosa materia 
nunca se poderá producir ó cen por cen. 
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17. MEMBROS DO DEPARTAMENTO. 

 
Este curso o departamento de Educación Física está composto polos profesores 

Juan Oruezabala Romero e Víctor Novo Carballeira, actuando este último como xefe do 

departamento. Os profesores amosan a súa conformidade coa presente programación 

didáctica e para que así conste, ós efectos oportunos, asinandoa en Narón a 30 de 

setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Julián Otero Pérez                               Víctor Novo Carballeira 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A educación musical é unha parte moi importante da educación integral 

da persoa non só polos efectos positivos do desenvolvemento coma pola 

innegable presencia que a música ten nos seus diversos estilos e formas na 

vida cotiá. Non é ningunha novidade que a presenza da música na nosa 

sociedade é máis que salientable. Entender e comprender este fenómeno 

forma parte da educación fundamental da persoa non só porque forma parte 

da vida dun xeito moi intenso non noso alumnado senón porque esperta o 

senso crítico así coma a importancia do traballo en grupo e esforzo tan 

importantes na vida futura dos mesmos. Cada vez son máis os estudos 

científicos que destacan os beneficios do estudio musical a nivel cerebral, 

polo que concíbese a materia como un elemento básico do desenvolvemento 

neurocognitivo do noso alumnado. 

Na Educación Secundaria plantéxase como ampliación da etapa 

precedente no senso que deberá contribuír á formación integral da persoa a 

través do feito musical coma manifestación cultural e histórica e ó 

afianzamento dunha postura aberta, reflexiva e crítica ante a creación e 

difusión da música na nosa sociedade. 

Deste xeito, a Educación Musical concretarase fundamentalmente en 

dous aspectos: 

- A adopción e o enriquecemento dun vocabulario que permita 
a descrición de fenómenos musicais. 

- A comprensión da linguaxe musical como medio de expresión 
artística á luz do seu contexto histórico e social. 

O desenvolvemento das capacidades de percepción e expresión se adquiren a 

través de dous medios fundamentais: 

1.   A audición: punto de partida sobre o que se inicie a análise e 

reflexión dos feitos musicais. 

2. A expresión instrumental, vocal e corporal que colaboran no 

desenvolvemento de capacidades motrices de equilibrio e coordinación. 

 
É preciso aclarar que non se trata de formar cantantes ou instrumentistas 

(ou bailaríns) se non que a través dos procedementos citados, preténdese 

alcanzar unha mellor comprensión do feito musical ampliando a capacidade 

receptiva e posteriormente a creación da futura audiencia. Preténdese polo tanto 

que os alumnos/as gocen coa materia, participando de xeito activo e descubrindo 

a súa propia capacidade musical. 
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1.1.- ANÁLISE DO CONTEXTO 

 
Trátase dun Centro integrado (CPI) situado a tres quilómetros de Ferrol 

en O Feal (Narón). É un centro máis ben pequeno aínda que está ben equipado. 

Dispón de laboratorios, dúas aulas de informática, sala de profesores, un patio 

amplo con área para os alumnos de infantil e primaria, un pavillón deportivo e 

biblioteca. 

Conta ademais con dúas aulas de Música (unha na planta baixa para os 

alumnos de infantil e primaria, e outra na segunda para os alumnos da 

Secundaria). Estas a súa vez en edificios diferentes. No que respecta á aula de 

música de secundaria o seu equipamento é bastante bo. Conta cun material Orff 

completo en bo estado (tanto de percusión de altura determinada como 

indeterminada), se ben seguimos precisando un xilófono baixo así coma un 

metalófono baixo. 

 
Ademáis do material Orff, a aula ten un piano Clavinova, un equipo de música, 

altofalantes, un ordenador de mesa e un canón. A este material hai que 

engadirlle unha batería que se mercou hai dous anos e un equipo de karaoke de 

gama media de recente adquisición (setembro 2016). O repertorio discográfico 

é bastante completo. Dispón tamén dun encerado branco. 

Respecto á organización da aula, este ano plantéxase una metodoloxía 

baseada no descubrimento dos contidos por parte do alumnado, é dicir 

basearase no aprendizaxe significativo e cooperativo. A disposición das mesas 

será individual a distancia de 1,20m seguindo as instruccións do protocolo 

COVID19 para tratar os contidos tanto teóricos como prácticos. 

 
 

1.2.- MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

. 

Neste curso 2021-2022 o Departamento de Música está formado polo 

seguinte profesorado: 

 Oliver Acosta Vigo: especialista de Música e xefe do Departamento. 

 Julián Otero Pérez: profesor de Educación Física que imparte o 

Obradoiro Musical en primeiro de ESO e un grupo de segundo de ESO. 
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Nome Curso Sesións semanais e 
grupos 

Obradoiro Musical 1º 1x4 

Música 2º 2x4 

Música 3º 2x2 

Música Bilingüe 3º 2x1 

Música  4º 3x2 
 
 
 
 
 

2.- OBXECTIVOS XERAIS DA E.S.O. 

 
 

Na Ensinanza Secundaria existen unha serie de obxectivos xerais específicos 

da nosa comunidade que veñen plantexados nas correspondentes leis. Sen 

dúbida é máis que necesario prestarlles atención así coma telos presentes á 

hora de impartir á nosa materia xa que supoñen un claro referente do que se 

pretende conseguir ó longo de esta etapa sexa cal sexa a materia. Así pois: 

Segundo a LEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 8/2013, do 9 DE DECEMBRO 

e o DECRETO da XUNTA de GALICIA, 86/2015, DO 25 DE XULLO, a educación 

secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles 

permitan alcanzar os seguintes obxectivos: 

 
 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual 

e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 

estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura 

e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m)  Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 

persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 



8 
 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio 

de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial 

coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 

 

3.- OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA 

 

Dun xeito máis específico, a materia de música conta cuns obxectivos 

referentes á etapa de secundaria, estes son: 

A ensinanza da música nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento 

das seguintes capacidades: 

a) Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos 

electrónicos para expresar ideas e sentimentos, enriquecendo as 

propias posibilidades de comunicación e respectando outras formas 

distintas de expresión. 

b) Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a 

creación, a interpretación vocal e a instrumental, o movemento e a 

danza, tanto de forma individual como en grupo. 

c) Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, 

tendencias e culturas musicais, apreciando o seu valor como fonte de 

coñecemento, enriquecemento intercultural e gozo persoal, 

interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais 

propias. 

d) Recoñecer as características de diferentes obras musicais como 

exemplos da creación artística e do patrimonio cultural, recoñecendo 

as súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía apropiada 

para describilas e valoralas criticamente. 

e) Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios 

audiovisuais, internet, textos, partituras e outros recursos gráficos- para 

o coñecemento e gozo da música. 

f) Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da 

información e da comunicación como recursos para a produción 

musical, valorando a súa contribución ás distintas actividades musicais 

e á aprendizaxe autónoma da música. 
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g) Participar na organización e realización de actividades musicais 

desenvolvidas nos diferentes contextos, con respecto e disposición 

para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como 

membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas 

contribucións dos demais. 

h) Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras 

linguaxes e ámbitos de coñecemento, así como a función e o 

significado da música en diferentes producións artísticas e audiovisuais 

e nos medios de comunicación. 

i) Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos 

diferentes usos sociais da música, sexa cal sexa a súa orixe, 

aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás e valorando 

a contribución que a música lle proporciona á comunidade. 

j) Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos 

musicais, tomando conciencia da súa función como parte integral do 

ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía acústica para 

aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para 

combater a polución sonora. 

Estes obxectivos xerais son os que nos guiarán á hora de impartir a nosa 

materia xa que nos falan de aspectos máis que necesarios así como 

básicos referentes á educación musical. 

 
 
 

4.- CONTRIBUCIÓN DA EDUCACIÓN MUSICAL Ó 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Recentemente incorporouse unha nova “perspectiva” á Educación 

Secundaria. Son as xa coñecidas competencias básicas, aquelas “destrezas” 

que os alumnos teñen que conseguir ao rematar a Secundaria. Estas foron 

chamadas competencias e coma o seu propio nome indica buscan facer ós 

rapaces unhas persoas competentes, responsables dos seus actos e integran 

os elementos básicos do ser humano: o aspecto biolóxico (mundo físico), 

cognoscitivo e emocional. 

O que se pretende é que esas competencias sexan acadadas dende 

tódalas disciplinas que cursan facendo ó alumno/a un ser integrado e completo. 

Na área de Música incidiremos no adestramento de todas as competencias de 

maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 
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4.1.- CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

 
A materia de Música contribúe de forma directa á adquisición da 

competencia cultural e artística en todos os aspectos que a configuran. 

Fomenta a capacidade de apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e musicais, a través de experiencias perceptivas e 

expresivas e do coñecemento de músicas de diferentes culturas, épocas e 

estilos. Pode potenciar así mesmo, actitudes abertas e respectuosas (de 

músicas afastadas no tempo e espazo) e ofrecer elementos para a elaboración 

de xuízos fundamentados respecto ás distintas manifestacións musicais, para 

establecer conexións con outras linguaxes artísticas e cos contextos social e 

histórico aos que se circunscribe cada obra. A orientación desta materia, na que 

a expresión xoga un papel importante, permite adquirir habilidades para expresar 

ideas, experiencias ou sentimentos de forma creativa, especialmente presentes 

en contidos relacionados coa interpretación, a improvisación e a composición, 

tanto individual como colectiva, que á súa vez estimulan a imaxinación e a 

creatividade. Por outra banda, unha mellor comprensión do feito musical 

favorece considerala como fonte de pracer e enriquecemento persoal. 

Descritores a ter en conta para o desenvolvemento desta competencia: 

 Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de 

creatividade e amosar gusto pola estética no ámbito cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 Amosar respeto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas 

vertente (artístico-literaria, etnográfica, científico técnica...), e cara ás 

persoas que contribuíron no seu desenvolvemento. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

 
 
 

4.2.- SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITU EMPRENDEDOR 
(CSIEE) 

 
Colabora ao desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa 

persoal, mediante o traballo de colaboración ao que antes nos referimos e á 

habilidade para planificar e xestionar proxectos. A interpretación e a composición 

son dous claros exemplos de actividades que requiren dunha planificación previa 

e da toma de decisións para obter os resultados desexados. Por outra parte, 

naquelas actividades relacionadas en especial coa interpretación musical, 

desenvólvense capacidades e habilidades tales como a 



11 
 

perseveranza, a responsabilidade, a autocrítica e a autoestima, factores clave 

para a adquisición desta competencia. 

 

Os descritores que adestraremos son: 
 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

 Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades 

de alcanzar obxectivos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos 

previos dun tema. 

 Atopar posibilidades na contorna que outros non aprecian. 

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos. 

 
 
 
 
 

4.3.- COMPETENCIAS SOCIAIS E CIVICAS (CSC) 

 
A participación en actividades musicais de distinta índole, especialmente 

as referidas á interpretación e creación colectiva que requiren dun traballo 

cooperativo, colabora na adquisición de habilidades para relacionarse cos 

demais. A participación en experiencias musicais colectivas dá a oportunidade 

de expresar ideas propias, valorar as dos demais e coordinar as súas propias 

accións coas dos outros integrantes do grupo e responsabilizarse na 

consecución dun resultado. Nestas actividades ninguén destaca e o resultado 

válido é o grupal de feito que todos teñen que colaborar. A toma de contacto 

cunha ampla variedade de músicas, tanto do pasado como do presente, favorece 

a comprensión de diferentes culturas e da súa achega ao progreso da 

humanidade e con iso á valoración dos demais e aos trazos da sociedade en 

que se vive. 

Descritores a ter en conta para o desenvolvemento desta competencia: 

 Desenvolver a capacidade de diálogo con demais en situacións de 

convivencia e traballo, e para a resolución de conflitos. 

 Amosar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los 

distintos ritmos y potencialidades. 
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 Desenvolver habilidades de cooperación para conseguir un resultado 

grupal satisfactorio. 

 Comprender a realidade da pluralidade social actual coa que 

convivimos e aprender a respectarnos. 

 Traballar o respecto e a actitude de escoita nas intervencións 

individuais dos compañeiros. 

 Aceptar nas danzas e coreografías aos compañeiros se discriminar a 

ninguén. 

 
 

4.4.- COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

 
A área de Música tamén contribúe de xeito directo ao desenvolvemento do 

tratamento da información e competencia dixital. O uso dos recursos 

tecnolóxicos no campo da música posibilita o coñecemento e dominio básico do 

hardware e o software musical, os distintos formatos de son e de audio dixital ou 

as técnicas de tratamento e gravación do son relacionados, entre outros, coa 

produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. Favorece, así 

mesmo, o seu aproveitamento como ferramenta para os procesos de 

autoaprendizaxe e a súa posible integración nas actividades de ocio. Ademais a 

obtención de información musical necesita de destrezas relacionadas co 

tratamento da información aínda que dende esta materia, merece especial 

consideración o uso de produtos musicais e a súa relación coa distribución e os 

dereitos de autor. 

 
Descritores a ter en conta para o desenvolvemento desta competencia: 

 Elaborar e publicitar información propia derivada da información 

conseguida a través de medios tecnolóxicos. 

 Empregar distintas fontes para a pesquisa de información. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción do coñecemento. 

 Presentar os aparellos e soportes de tecnoloxía dixital e analóxica de 

son: radiocasetes, CD, reprodutores mp3, mp4, minidiscs... 

 
 

4.5.- APRENDER A APRENDER (CAA) 

 
A área de Música tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia 

para aprender a aprender, potenciando capacidades e destrezas fundamentais 
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para a aprendizaxe guiada e autónoma como a atención, a concentración e a 

memoria ao tempo que desenvolve o sentido da orde e da análise. Por unha 

parte, a audición musical esixe unha escoita reiterada para chegar a coñecer 

unha obra, recoñecela, identificar os seus elementos e "apropiarse" desta. Por 

outra, todas aquelas actividades de interpretación musical e de adestramento 

auditivo requiren da toma de conciencia sobre as propias posibilidades, a 

utilización de distintas estratexias de aprendizaxe, a xestión e control eficaz dos 

propios procesos. En todos estes casos, é imprescindible unha motivación 

prolongada para alcanzar os obxectivos propostos dende a autoconfianza no 

éxito da propia aprendizaxe. 

Os descritores para esta competencia serán: 
 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas. 

 Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente? 

 Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 
 
 

4.6.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 
A área da Música contribúe, ao igual que outras materias, a enriquecer os 

intercambios comunicativos e á adquisición e uso dun vocabulario musical 

básico. Tamén axuda a integrar a linguaxe musical e a linguaxe verbal e a valorar 

o enriquecemento da devandita interacción. 

Os descritores que priorizaremos serán: 
 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

 Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: 

quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor. 

 Manexar elementos de comunicación non verbal, ou diferentes 

rexistros, nas diversas situacións comunicativas. 

 Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en 

distintos contextos. 

 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e 

ler textos en calquera situación. 

 Aprender un repertorio de cancións –orais e escritas– en lingua 

galega e castelá. 
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 Empregar a voz e o propio corpo como instrumentos de expresión 

e comunicación. 

 Relacionar o ritmo coa palabra. 

 

 
4.7.- COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

 
Á contribución á competencia matemática ven dada polo manexo de 

principios matemáticos necesarios para a comprensión dos elementos básicos 

da linguaxe musical: as figuras, os compases, o timbre, as escalas, etc. 

Desta forma se manexan os elementos matemáticos básicos en situacións 

procedentes doutros campos de coñecemento, neste caso, do eido musical. 

Descritores a ter en conta para o desenvolvemento desta competencia: 

 Manexar os comecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas, compreender o que ocorre ao noso arredor. 

 Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida 

cotiá. 

 Traballar visual e auditivamente e interpretar a proporción matemática 

en ritmogramas e musicogramas. 

 Traballar a relación matemática dos compases cos elementos que 

integran a escritura no pentagrama. 

 Adquirir coñecemento instrumental fixándose no corpo vibrante e na 

súa orixe. 

 
 
 
 

 
5.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Se partimos de que a educación non se ten que limitar á formación cultural 

do alumno senón que os seus obxectivos inclúen ademais á formación cívico- 

ética en todos aqueles valores aos que aspira a sociedade, vemos a necesidade 

dos contidos transversais para contribuír ao desenvolvemento integral da persoa 

dende o ámbito escolar. 

Preténdese tamén favorecer unha actitude democrática, responsable, 

tolerante e solidaria que rexeite a violencia, as discriminacións e as 
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desigualdades, o consumismo e despilfarro fronte á fame do terceiro mundo, a 

degradación do medio ambiente, os hábitos de vida non saudables… 

O obxectivo é que os alumnos desenvolvan actitudes persoais activas e 

comprometidas que lles fagan medrar como persoas. 

A continuación mencionarase o tratamento que dende a área de música se 

contempla para algúns contidos transversais. 

 A Educación Ambiental na música concrétase na toma de conciencia da 

contaminación sonora que sofre a nosa sociedade. 

 En relación coa Educación para a Saúde plantexaranse situacións próximas 

á realidade que brinden a posibilidade de profundar en temas relacionados 

con: 

- valoración do silencio coma fonte de repouso e calma 

- desenvolvemento da coordinación corporal 

- exercitación da elasticidade e destreza co movemento e 

danza. 

 
 

 No referente á Educación para a Igualdade entre sexos, estableceranse 

roles similares para tódolos alumnos nas actividades corporais e na danza. 

Así mesmo evitarase a presentación de estereotipos sexistas no momento de 

realizar actividades. Incidirase nas compositoras ao longo da historia da 

música. 

 En canto á Educación para a Paz fomentarase a igualdade entre as culturas 

a través das diferentes cancións, danzas e pezas instrumentais tanto 

nacionais (de diferentes comunidades autónomas) coma internacionais. 

Por último manifestarase criticamente o rexeitamento cara ás letras de 

cancións con compoñentes agresivos en función do sexo ou raza. 

 
 
 
 
 
 

6.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Un dos aspectos máis salientables na educación é a heteroxeneidade. En 

calquera centro podemos atopar alumnos que precisen dunha atención especial 

debido á súa situación persoal. Neste centro en concreto vén sendo común un 

número considerable de alumnado con ACS. A materia de música ofrece un 

contexto ideal para que ese alumnado se integre de xeito total nas clases. 
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Para garantir a atención a diversidade partirase da exploración e 

avaliación da situación persoal de cada alumno e alumna.  A partir dese punto o 

profesorado deberá aportar as estratexias de traballo necesarias para realizar o 

proceso de aprendizaxe. 

 

 
Para isto: 

 

- Os contidos, tarefas e actividades graduaranse segundo a súa dificultade 

atendendo á diversidade de capacidades e motivacións do alumnado. 

- Combinaranse traballos colectivos e individuais. De xeito que o alumno se 

integre no clima e dinámica da clase. 

- Terase en conta a finalidade práctica da ensinanza musical. 
 

- Desenvolveranse as accións de axuda e intervención do profesorado que 

favorezan a actividades formativas individuais. (Orientadora, titor/a…) 

As características peculiares da área de Música, o tipo de traballo e 

actividades musicais para realizar tanto individualmente como en grupo, permiten 

o reparto por niveis, segundo as aptitudes e a gradación dos coñecementos de 

cada alumno en particular. Así, partindo da primeira avaliación diagnóstica e da 

coavaliación do alumno, axudará a construír as aprendizaxes de xeito 

individualizado, pero motivando ao alumnado nas súas tarefas e traballando a prol 

da integración de todos os rapaces e rapazas. Deste xeito, para garantir un 

adecuado desenvolvemento do alumnado en función das súas necesidades 

educativas, se sinalan as seguintes estratexias: 

Para alumnos con dificultades de aprendizaxe: 

 O número de alumnos. 

 As necesidades que se puideran identificar. Convén pensar, 

nesta fase, en formas de abordalas. 

 Establecer mecanismos de reforzo a nivel organizativo e 

curricular. 

 Realizar adaptacións curriculares que potencien o 

desenvolvemento das competencias básicas. 

 Modificar os obxectivos e criterios de avaliación en función das 

devanditas adaptacións curriculares. 

 Secuenciar as explicacións 

 Sentar ao alumnado na mesa do profesor para ter unha atención 

máis individualizada e poder facer un mellor seguimento 
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Para alumnos con altas capacidades intelectuais: 

 O número de alumnos. 

 Flexibilizar a duración das etapas educativas. 

 Facilitar actividades de ampliación. 

 Outorgarlle (se procede) un rol destacado na aula que sirva 

coma exemplo para os compañeiros/as. 

Outros grupos de poboación que requiren unha atención educativa 

específica: 

 Alumnos de integración tardía ao sistema educativo. 

 Alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe. 

 
Para alcanzar estes fins, as administracións educativas disporán unha 

serie de recursos, consistente en: 

 Profesores das especialidades correspondentes e de profesionais 

cualificados. 

 Medios e materiais precisos para a adecuada atención destes 

alumnos/as. 

 Organización escolar e realización de adaptacións e diversificacións 

curriculares precisas para facilitar a todos os alumnos/as a 

consecución dos fins establecidos. 

 Cursos de formación permanente do profesorado relacionados co 

tratamento do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. 

 Medidas oportunas de asesoramento individualizado e información 

para os pais destes alumnos. 

 Colaboración das administracións educativas con outras administracións, 

entidades públicas ou privadas, institucións ou asociacións con 

responsabilidade ou competencias establecidas sobre os colectivos 

afectado. 

 
En resumo, as principais medidas de atención serán tres, basicamente, 

atendendo ó perfil de cada estudante: 

 O apoio educativo: consistente en aportar material de traballo extra e 
específico ós estudantes que o precisen para poder acadar os obxectivos 
mínimos da materia. 

 O reforzo: consistente en ofrecer unha atención individualizada ao 
alumnado atendendo as súas características, asegurándose de que entende os 
contidos e prestándolle axuda directa nas actividades prácticas. 
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 A ampliación de contidos: consistente en aportar un material ampliado 
sobre os contidos da programación para aqueles estudantes que polas súas 
características cognitivas así o precisen. 

 

 
Adaptacións curriculares para os estudantes con necesidades específicas 
de apoio educativo 

 
Os estudantes NEAE disporán dunha avaliación acorde á adaptación 

curricular que corresponda no seu caso, de acordo coa lei vixente, e baixo o 

informe favorable do Departamento de Orientación. Dita adaptación, no caso de 

ser significativa, tamén afectará ós contidos de aprendizaxe de ditos estudantes. 
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7. “OBRADOIRO DE MÚSICA” 1º DE ESO 

 
 
7.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN 
DAS COMPETENCIAS CLAVE COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 
 
 
 
 

 
 

Obradoiro de música. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Interpretación e Creación 

m 

n 

B1.1 A figuración rítmica: redondas, brancas, negras e 
corcheas, e os seus silencios. 

B1.2 A altura das notas 

B1.3 O compás binario, ternario e cuaternario 

B1.4 Utilización de grafías convencionais na lectura, 
na escritura e na interpretación de cancións e de pezas 
instrumentais sinxelas. 

B1.1 Identificar o pulso, figuras rítmicas básicas (redondas, 
brancas, negras e corcheas, e os seus silencios); sonoridade 
maior e menor; timbres instrumentais e vocais e diferentes 
intensidades e velocidades. 

OMB1.1.1 Identifica figuras rítmicas básicas: redondas, 
brancas, negras e corcheas. 

CCEC 

CMCCT 

OMB1.1.2 Diferenza en tornos melódicos maiores e 
menores. 

CCEC 

CAA 

OMB1.1.3 Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos 
e melódicos con formulacións sinxelas en estruturas binarias,  
ternarias e cuaternarias. 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

k 

g 

B1.5 Coñecemento básico do aparello fonador. 
Aplicación práctica. 

B1.6 Iniciación ao canto: respiración diafragmática. 
Postura correcta para o canto, a emisión e a proxección 
vocal. Exercicios e quecemento vocal progresivo. 

B1.2 Cantar as cancións e exercicios propostos en clase de 
forma correcta en todos os procesos: postura, respiración, 
emisión e resonancia da voz. 

OMB1.2.1 Mantén unha correcta postura e respiración ao 
entoar. 

CAA 

CCEC 
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OMB1.2.2 Coñece e comprende o seu proceso de emisión 
e resonancia da voz. 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

OMB1.2.3 Canta pezas vocais propostas aplicando 
técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 

CAA 

CCEC 

OMB1.2.4 Practica a relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

CCEC 

CMCCT 

CAA 
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Obradoiro de música. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

k 

n 

B1.7 O corpo como medio de expresión musical: 
características xenéricas e formais. 

B1.8 Improvisación de pequenas pezas de xeito 
individual mediante o uso da voz e da percusión 
corporal. 

B1.3 Utilizar os diferentes sons producidos mediante 
percusión corporal e coa voz, para a creación, a 
improvisación e a interpretación de pequenas pezas rítmicas. 

OMB1.3.1 Utiliza os elementos producidos para elaborar 
pezas instrumentais e vocais de carácter rítmico. 

CCEC 

CAA 

a 

j 

l 

B1.9 A escala musical e o seu uso máis habitual na 
música occidental. Uso da escala diatónica maior e da 
escala pentatónica. 

B1.10 Improvisación de pequenas estruturas 
polifónicas utilizando un ostinato e a escala 
pentatónica. 

B1.4 Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os 
ritmos máis comúns. A partir das indicacións do docente, coa 
voz, percusión corporal, pequena percusión, instrumentos de 
láminas e demais instrumentos de aula. 

OMB1.4.1 Improvisa e interpreta estruturas musicais 
elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns 

CAA 

CCEC 

OMB1.4.2 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para 
elaborar arranxos e crear cancións e pezas instrumentais. 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

OMB1.4.3 Realiza improvisacións e composicións partindo 
de pautas previamente establecidas. 

a 

k 
l 

B1.11 As posibilidades expresivas do noso carpo. 
Elementos básicos da expresión corporal. 

B1.12 Utilización da escoita de pequenas melodías 
para realizar coreografías individuais. 

B1.5 Integrar os movementos dunha coreografía de forma 
sincronizada co pulso. 

OMB1.5.1 Utiliza os elementos e recursos adquiridos para 
elaborar coreografías. 

CAA 
CCEC 

OMB1.5.2 Segue o pulso ao moverse en coreografías. CAA 

CCEC 

k B1.13 Ergonomía. Elementos para unha correcta 
colocación postural á hora de interpretar calquera 
instrumento ou de traballar a nosa voz. 

B1.14 Técnica básica na pequena percusión. 

B1.6Interpretar pezas instrumentais cunha postura corporal 
adecuada e con precisión rítmica e melódica. 

OMB1.6.1 Mantén unha postura correcta ao tocar ante os 
instrumentos. 

CAA 

CCEC 

OMB1.6.2 Utiliza técnicas axeitadas ao tocar os diferentes 
instrumentos. 

CAA 

CCEC 

OMB1.6.3 Busca a precisión rítmica e melódica nas 
interpretacións. 

CAA 

CCEC 
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Obradoiro de música. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   
OMB1.6.4 Adquire e aplica as habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias nas actividades de interpretación 
axeitadas ao nivel. 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

f 

j 

B1.15 A forma musical: famas binarias e ternarias. 

B1.16 Elementos básicos dos fundamentos da 

composición: a repetición, a imitación e a variación 

B1.7 Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical. 

OMB1.7.1 Comprende os conceptos e termos básicos 
relacionados cos procedementos compositivos e cos tipos 
formais. 

CCEC 

b 

d l 

m 

n 

B1.17 Práctica de pezas musicais aprendidas a través 
da memorización e da lectura de partituras. 

B1.8 Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades 
e habilidades como medio para as actividades de 
interpretación, aceptando e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo e aportando ideas musicais que 
contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 

OMB1.8.1 Amosa interese polo coñecemento e polo 
coidado da voz, do corpo e dos instrumentos. 

CAA 

CCEC 

B1.18 Práctica das pautas básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á director/a e aos/as demais 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto. Atención ao silencio como elemento básico 
do feito musical. 

B1.19 Aceptación e cumprimento das normas que rexen 
a interpretación en grupo e a achega das ideas musicais 
que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 

OMB1.8.2 Practica as pautas básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á director/a e aos/as outros/as 
intérpretes, adecuación ao conxunto, mostrando espírito 
crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

CSC 

OMB1.8.3 Participa de xeito activo en agrupacións vocais e 
instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e de 
compromiso e amosando unha actitude aberta e 
respectuosa. 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

CSC 

OMB1.8.4 Amosa apertura e respecto cara as propostas do 
docente e dos compañeiros e compañeiras. 

CSC 

a 
b 

B1.20 Aceptación e predisposición para mellorar as 
capacidades técnicas e interpretativas propias, e 
respecto ante outras formas de expresión. 

B1.9 Demostrar interese polas actividades de composición e 
de improvisación e amosar respecto polos creacións de seus 
compañeiros e compañeiras. 

OMB1.9.1 Demostra unha actitude de superación e mellora 
das súas posibilidades e respecta as distintas capacidades e 
formas de expresión dos seus compañeiros e compañeiras. 

CAA 
CCEC 
CSIEE 
CSC 

e 

f 

l 

B1.21 Exploración das posibilidades de diversas fontes  
sonoras e práctica de habilidades técnicas para a 
interpretación. 

B1.22 Aproximación ás distintas tecnoloxías musicais 
e ás súas posibilidades creadoras. 

B1.10 Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos 
sonoros. 

OMB1.10.1 Investiga e indaga de forma creativa as 
posibilidades sonoras e musicais dos obxectos. 

CAA 

CCEC 
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Obradoiro de música. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 2. Escoita 

c 

j l 

m 

n 

B2.1 Utilización dos recursos necesarios para a 
comprensión da música escoitada. 

B2.2 Clasificación e discriminación auditiva dos tipos de 
voces e de instrumentos, e das agrupacións vocais e 
instrumentais. 

B2.1 Identificar e coñecer as posibilidades físicas dos 
instrumentos de que se dispoña na aula. 

OMB2.1.1 Diferenza as sonoridades dos instrumentos da 
aula, así como a súa forma e os diferentes tipos de voces. 

CAA 

CCEC 

b 

g 

j 

l 

m 

B2.3 Identificación dos elementos da música e das súas 
características na audición e na análise de obras 
musicais. 

B2.2 Analizar diversas producións sonoras e comparar 
diferentes versións das mesmas, valorando a práctica e a 
técnica dos/as intérpretes e o esforzo e a dedicación dos 
estudantes e dos profesionais da Música. 

OMB2.2.1 Relaciona o feito musical con múltiples 
contextos. 

CCEC 

CSC 

OMB2.2.2 Emprega conceptos musicais para comunicar 
coñecementos xuízos e opinións musicais de forma oral e 
escrita con rigor e claridade. 

CCL 

CSIEE 

OMB2.2.3 Toma conciencia da contribución da música á 
calidade da experiencia humana, mostrando unha actitude 
crítica ante o consumo indiscriminado de música. 

CSIEE 
CAA 

b 

j 

B2.4 Elementos que interveñen na construción dunha 
obra musical: melodía, ritmo, harmonía, timbre, textura, 
forma, tempo, dinámica, etc. 

B2.3 Ler distintos tipos de partituras no contexto das 
actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de 
audición. 

OMB2.3.1 Segue partituras sinxelas como apoio á audición. CCEC 

a 

b 

c 

B2.5 Interese por desenvolver hábitos positivos e de 
respecto ás demais persoas durante a escoita. 

B2.6 Sensibilización e actitude crítica ante o consumo 
indiscriminado de música e a contaminación sonora. 

B2.4 Valorar o silencio como condición previa para participar 
nas audicións. 

OMB2.4.1 Valora o silencio como elemento indispensable 
para a audición. 

CCEC 

CSIEE 

CSC 

Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

e 

g 

i 
j 

B3.1 A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, 
teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria. 

B3.1 Realizar exercicios que reflictan a relación da música 
con outras disciplinas. 

OMB3.1.1 Relaciona con coherencia diferentes disciplinas 
artísticas 

CAA 

CCEC 
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Obradoiro de música. 1º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

m 

n 

  
OMB3.1.2 Identifica funcións que cumpre a música na nosa CSC 

CSIEE 

CAA 

g 

i 

j 

l 

B3.2 Pluralidade de estilos na música actual: 
características culturais, artísticas e formais. 

B3.2 Amosar interese por coñecer músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar 
as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

OMB3.2.1 Amosa interese por coñecer distintos xéneros 
musicais e as súas funcións expresivas, gozando delas como 
oínte. 

CCEC 

CAA 

CSC 

OMB3.2.2 Comunica coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de forma oral e escrita con rigor e claridade. 

CCL 

CSIEE 

CSC 

j l 

m 

n 

B3.3 Valoración e interese pola música de diferentes 
épocas e culturas, nomeadamente a galega. 

B3.3 Contextualizar as obras interpretadas, amosando 
interese por diversificar o seu repertorio. 

OMB3.3.1 Emprega un vocabulario adecuado para 
describir percepcións e coñecementos musicais. 

CCL 

CCEC 

OMB3.3.2 Utiliza fontes de información para indagar sobre 
as novas tendencias, representantes e grupos de música 
popular, reflexionando sobre elas. 

CCL 

CD 

CSIEE 

OMB3.3.3 Interésase por ampliar e diversificar as 
preferencias. 

CAA 

CD 

Bloque 4. Música e Tecnoloxías 
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Obradoiro de música. 1º de ESO 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

e 

n 

B4.1 Utilización dos medios de comunicación, de 
dispositivos electrónicos, recursos da Internet e 
software musical de distintas características para o 
adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a 
creación musical. 

B4.2 Aplicación de técnicas de gravación analóxica e 
dixital, para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 

B4.3 Utilización das tecnoloxías da información nos 
procesos de creación musical. 

B4.4 Coñecemento e emprego das tecnoloxías da 
información na interpretación e gravación de pezas 
musicais. 

B4.5 Emprego e coñecemento dos recursos 
necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

B4.1 Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles, amosando un 
coñecemento básico das técnicas e procedementos 
necesarios para gravar e reproducir. 

OMB4.1.1 Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as 
tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade 
musical. 

CD 

e 

n 

B4.6 O son e a música nos medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información e da comunicación. 
Valoración dos recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento da música e a 
satisfacción con ela. 

B4.2 Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 
dispoñibles para a indagación do feito musical. 

OMB4.2.1 Utiliza fontes e procedementos apropiados para 
a elaboración de traballos sobre temas relacionados co feito 
musical.. 

CD 

CSIEE 
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7.2. METODOLOXÍA. 

 
Obradoiro de Música é unha materia de Libre Configuración para o estudantado de 1º ESO, neste Centro, todo o alumnado de 

1º de ESO cursará a materia. Isto non é senón outra vantaxe para mellorar o desenvolvemento da materia en 2º ESO, pois 

constatamos con frecuencia nas aulas unha base moi –mesmo demasiado– diversa por parte do alumnado, sumado a que por ser 

unha materia de carácter maioritariamente práctico, faise necesario contar cun alumnado predisposto a realizar este tipo de 

actividades que sirva de guía ou estímulo para todo o grupo. Así, esta materia en 1º de ESO servirá de transición entre a primaria e 

a Secundaria afianzando aspectos básicos do fenómeno musical que lle permitan, dende a experimentación e práctica afianzar os 

contidos que traballarán nos seguintes cursos. As variadas características evolutivas, psicolóxicas e fisiolóxicas deste 

alumnado son de obrigada consideración á hora de programar e realizar as diversas actividades propostas na aula: desde os 

diferentes estadios no cambio da voz en que poidan encontrarse producidos polos cambios hormonais que comezan a experimentar, 

así como contrastadas complexións e tallas corporais, diferentes intereses, gustos e vivencias musicais, xa que descoñecemos 

a súa traxectoria e práctica musical previa que traen da Educación Primaria. Partiremos da exploración e experimentación sonora 

(iniciación á improvisación guiada polo docente), co corpo (percusión corporal), a voz, e todos os instrumentos de aula (pequena 

percusión, baquetas, láminas, batería, piano, guitarra, entre outros), así como para unha posterior reflexión acerca das súas 

características e posibilidades sonoras, utilidade, creatividade, así como o esforzo que require un dominio dos mesmos, e os 

beneficios que a práctica musical nos aporta, a nivel físico, mental e espiritual. 

As actividades na aula serán grupais, nas que todos e todas aporten e enriquezan a produción final, e aquelas actividades que 

requiran dunha práctica individual estarán contextualizadas dentro doutra grupal (rotatorias). As novas tecnoloxías serán recurso 

excelente para a análise de audicións, vídeos, titoriais etcétera, que reforzan e complementan as actividades de ensino e 

aprendizaxe, así como para escoitar as propias interpretacións e autoavaliarse con iso. Darase especial importancia á interpretación 

dun instrumento, a percusión e a danza. 

Protocolos Covid-19. Dado o carácter extraordinario do curso 2021-22 por mor dos protocolos Covid-19, veranse restrinxidas moitas 

das actividades proxectadas arredor da actividade musical. Este feito afectará aos traballos de grupo na aula (non na casa ou vía 
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telemática), agrupamentos na aula, coreografías que requiran contacto, bailes por parellas, interpretación con instrumentos musicais, 

voz e canto (coros). 

 
 
 
 
 

 

7.3. AVALIACIÓN. 
 

 

Criterios de cualificación 
 

 

A escasa carga lectiva da materia dificulta moito facer un seguimento exhaustivo do alumnado (sobre todo tendo en conta que son 
22 por clase). Non obstante, para a avaliación da materia seguirase a idea xeral que marca o Currículo oficial onde se da moita 
importancia á práctica musical. 

 

Por mor dos protocolos Covid-19, o carácter práctico canto á interpretación de instrumentos quedará reducido ao ámbito caseiro a 
través de traballos na casa segundo as posibilidades do alumnado (gravación de audios/vídeos) e na aula centrándonos 
fundamentalmente na escoita activa, na percusión e sinxelas coreografías corporais dende o sitio, alén doutras actividades de tipo 
máis técnico (pentagramas, notas, acordes, corcheas, silencio, ritmos...). A materia de Obradoiro pois, terá un carácter meramente 
práctico que se avaliará do seguinte xeito: 

 Puntuarase sobre o 60% as probas prácticas instrumentais e vocais así como proxectos e traballos. Estas prácticas serán 

avaliadas mediante exames ou traballos que serán sempre grupais (máximo 4 alumnos/as). O grupo interpretará a peza 

diante do resto da clase. A realidade do día a día amósanos que hai alumnos/as que poden sentir pánico escénico, nestes 

casos animarase sempre con reforzo positivo ao alumnado para que toque diante dos seus compañeiros aínda que poderá 

facer o exame de xeito individual noutro momento acordado. Estes casos terán que ser evidentes 
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(sudoracións, tremores, malestar xeral...) para que se poida ter en conta dita situación. Non obstante, a idea é que ao longo 

do curso poida superar dito pánico e ser capaz de interpretar en grupo diante dun público. Inclúese tamén neste apartado, a 

actuación de final de curso no Auditorio de Narón, que terá carácter obrigatorio na terceira avaliación se as condicións o 

permiten. 

(Protocolos Covid-19) Por mor dos protocolos a raíz da crise vírica, os traballos grupais onde se tocan instrumentos serán 

substituídos por traballos individuais ou grupais dependendo das posibilidades que teña o alumnado na súa casa (instrumentos, 

software musical, ferramentas audiovisuais de gravación...). Deste xeito, o alumnado poderá presentar a interpretación dun tema 

(podcast/vídeo) previa consulta co profesor e/ou un traballo escrito / presentación (audiovisual, powerpoint ou papel/formato word) 

no que serán valoradas as novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Puntuarase sobre o 20 % os exercicios de audición e traballo na clase. Ditos exercicios faranse na clase, e recolleranse na 

libreta do alumnado. Á súa vez será recollida a súa avaliación no caderno do profesor: 

 Puntuarase sobre o 20 % os seguintes restantes apartados: 

a. A presentación ordenada e axeitada da libreta 10 % con todos os exercicios e contidos correctamente copiados e 

secuenciados valorando tamén a limpeza do caderno e presentación. 

Este apartado rexistrarase tamén no caderno do profesor. A boa participación, escoita activa respectando o silencio e a utilización do 
material musical, en especial do que deben traer os propios estudantes. 
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Nota da avaliación: será un número enteiro que é a media que se calcula aplicando as porcentaxes anteriores. Para redondear a un 

número enteiro, séguense os criterios seguintes: 

• Unha media menor que 5 é suspenso, de tal forma que se a nota está entre 4 e 5, a nota de avaliación é 4. 
 

• Se a nota non está entre 4 e 5: 
 

- redondéase á nota máis baixa se a décima é menor que 5 (por exemplo, 7.3 redondéase a 7). 
 

- redondéase á nota máis alta se a décima é maior que 5 (por exemplo 6,8 redondéase a 7). 
 

- Se a décima é 5 teranse en conta as notas de actitude e de traballo diario. Se teñen un valor maior que 6, redondéase á nota 

máis alta e se teñen valor menor que 6, redondéase cara abaixo. 

NOTA FINAL DO CURSO: calcúlase coa media das 3 avaliacións. Para aprobar o curso hai que ter aprobadas polo menos 2 

avaliacións e a media das tres avaliacións debe ser maior ou igual a 5. 

 

Para aqueles estudantes que non superen o curso en xuño, deberán presentarse ao exame extraordinario de xuño, con toda  a 

materia.  
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Probas extraordinarias de xuño: 
 

Aqueles estudantes que non acaden os mínimos marcados nas tres avaliacións cunha cualificación igual ou maior que 5 

realizarán un exame final extraordinario no mes de xuño. Dito exame consistirá na interpretación das pezas traballadas na aula así 

así coma a realización dun traballo sobre os contidos do curso. 

 
 
 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

 Observación directa na aula e anotación no caderno do profesor. 

 Caderno do alumnado. 

 Traballos. 

 Práctica musical. 
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8. 2º DE ESO 

 
8.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
 
 

 
Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
Bloque 1. Interpretación e creación 

 

▪ n 

▪ ñ 

▪ m 

 

▪ B1.1. Parámetros do son. Elementos básicos da 
linguaxe musical 

▪ B1.2. Características da voz e da palabra como 
medios de expresión musical. Habilidades técnicas e 
interpretativas, exploración e descuberta das 
posibilidades da voz como medio de expresión 
musical. 

▪ B1.1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos 
básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe 
técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a 
audición e a interpretación de pequenas obras ou 
fragmentos musicais. 

▪ MUB1.1.1. Recoñece os parámetros do son e os 
elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha 
linguaxe técnica apropiada. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ MUB1.1.2. Recoñece e aplica os ritmos e os compases a 
través da lectura ou a audición de pequenas obras ou 
fragmentos musicais. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 
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Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
▪ B1.3. Instrumentos e corpo como medios de 

expresión musical: características xenéricas e 
formais. 

▪ B1.4. Agrupacións vocais e instrumentais na música 
de diferentes xéneros, estilos e culturas. 
Interpretación individual e en grupo. 

▪ B1.5. Práctica da relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

▪ B1.6. Fomento da sensibilidade estética, 
desenvolvida a través da comprensión e a 
interiorización da música. 

 
▪ MUB1.1.3. Identifica e transcribe ditados de patróns 

rítmicos e melódicos con formulacións sinxelas en 
estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ n ▪ B1.7. Grafías e outras formas de notación musical, 
convencionais e propias, empregadas como 
expresión musical. 

 

▪ B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 
clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e 
de tempo, etc.). 

 

▪ MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se 
utilizan na representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan a intensidade e 
matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ CCEC 

▪ n 

▪ g 

▪ B1.8. Exploración das posibilidades de diversas 
fontes sonoras e práctica de habilidades técnicas 
para a interpretación. 

▪ B1.9. Experimentación e práctica das técnicas do 
movemento e da danza, expresión dos contidos 
musicais a través do corpo e do movemento, e a 
interpretación dun repertorio variado de danzas. 

▪ B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais 
construídas sobre os modos e as escalas máis sinxelas e os 
ritmos máis comúns. 

▪ MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais 
elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MUB1.3.2. Utiliza os elementos e os recursos adquiridos 
para elaborar arranxos e crear cancións, pezas 
instrumentais e coreografías. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ B1.10. Práctica das pautas básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á director/a e aos/ás demais 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación 

▪ B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das 
capacidades e as habilidades técnicas como medio para as 
actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as 

▪ MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a 
aplicación de técnicas e as normas do coidado da voz, o 
corpo e os instrumentos. 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ d ao conxunto. 





▪ B1.11. Aceptación e cumprimento das normas que 
rexen a interpretación en grupo e a achega das ideas 
musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 

▪ B1.12. Aceptación e predisposición para mellorar as 
capacidades técnicas e interpretativas propias, e 
respecto ante outras formas de expresión. 

normas que rexen a interpretación en grupo e achegando 
ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 

 

▪ MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando 
técnicas que permitan unha correcta emisión da voz. 

▪ CCEC 

 

▪ MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

▪ CCEC 

▪ MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

▪ CCEC 

▪ MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control 
de emocións á hora de mellorar os seus resultados na 
exposición ante un público. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ n 

 

▪ B1.13. Improvisación, elaboración de arranxos e 
composición como recursos para a creación musical 
en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos 
de cancións e pezas instrumentais, con 
acompañamentos sinxelos e selección de distintos 
tipos de organización musical. 

▪ B1.14. Composición individual ou en grupo de 
cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións, a partir da combinación de elementos e 
recursos presentados no contexto das actividades 
que se realizan na aula. 

▪ B1.5. Amosar interese polas actividades de composición e 
improvisación, e respecto polas creacións dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

 

▪ MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións 
partindo de pautas previamente establecidas. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 

▪ MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora 
das súas posibilidades, e respecta as capacidades e as 
formas de expresión dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

▪ CSIEE 

▪ g 

▪ n 

▪ d 

 

▪ B1.15. Práctica de pezas musicais aprendidas a 
través da memorización e da lectura de partituras. 

▪ B1.16. Sonorización de representacións dramáticas, 

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, 
intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas  musicais  e  contribuíndo  ao 

▪ MUB1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas de diferentes xéneros, estilos e 
culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de 
partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao 

▪ CCEC 
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Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ ñ actividades de expresión corporal, e danza e imaxes 
fixas e en movemento na realización de producións 
audiovisuais. 

perfeccionamento da tarefa en común. nivel.  

 

▪ MUB1.6.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

▪ CCEC 

 

▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas 
do profesorado e dos compañeiros e as compañeiras. 

▪ CSC 

 

▪ MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á director/a e a outros/as intérpretes, 
audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, 
amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación 
e a do seu grupo. 

▪ CSC 

 

▪ MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e 
instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e 
compromiso e amosando unha actitude aberta e 
respectuosa. 

▪ CSIEE 

 
Bloque 2. Escoita 

 

▪ n 

▪ ñ 

 

▪ B2.1. Utilización dos recursos necesarios para a 
comprensión da música escoitada. 

 

▪ B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as 
súas agrupacións. 

▪ MUB2.1.1. Diferencia as sonoridades dos instrumentos da 
orquestra, así como a súa forma e os diferentes tipos de 
voces. 

▪ CCEC 



35  

 
 
 

 
Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
▪ B2.2. Identificación dos elementos da música e das 

súas características na audición e na análise de 
obras musicais. 

▪ B2.3. Clasificación e discriminación auditiva dos tipos 
de voces e instrumentos, e das agrupacións vocais e 
instrumentais. 

 
▪ MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos 

máis característicos da música popular moderna, do 
folclore e doutras agrupacións musicais. 

▪ CCEC 

▪ n ▪ B2.4. Elementos que interveñen na construción 
dunha obra musical: melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. 

▪ B2.2. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das 
actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de 
audición. 

▪ MUB2.2.1. Sigue partituras como apoio á audición. ▪ CCEC 

▪ b 

▪ a 

 

▪ B2.5. Interese por desenvolver hábitos positivos e de 
respecto ás demais persoas durante a escoita. 

 

▪ B2.3. Valorar o silencio como condición previa para participar 
nas audicións. 

 

▪ MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento 
indispensable para a interpretación e a audición. 

▪ CSC 

▪ h 

▪ n 

▪ B2.6. Audición, análise elemental e apreciación 
crítica de obras vocais e instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, 
incluíndo as interpretacións e composicións 
realizadas na aula. Investigación de músicas de 
distintas características para ampliar as propias 
preferencias musicais. 

▪ B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas 
linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), elementos e formas 
de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra 
musical interpretada en vivo ou gravada. 

 

▪ MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais 
propostas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

 

▪ MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á 
análise musical. 

▪ CCEC 

▪ MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar 
coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e 
escrita, con rigor e claridade. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.7. Sensibilización e actitude crítica ante o 
consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. 

▪ B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se 
produce un uso indiscriminado do son, analizar as súas 
causas e propor solucións. 

▪ MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á 
calidade da experiencia humana, amosando unha actitude 
crítica ante o consumo indiscriminado de música. 

▪ CSC 
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Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ m 
   

▪ MUB2.5.2. Elabora traballos de indagación sobre a 
contaminación acústica. 

▪ CSIEE 

▪ CD 

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 

▪ m 

▪ n 

▪ B3.1. A música ao servizo doutras linguaxes: 
corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria. 

▪ B3.2. Análise da música empregada en diferentes 
tipos de espectáculos e producións audiovisuais. 

 

▪ B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música 
con outras disciplinas. 

 

▪ MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas 
manifestacións da danza. 

▪ CCEC 

 

▪ MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a 
música na nosa sociedade. 

▪ CCEC 

▪ l 

▪ n 

 

▪ B3.3. Pluralidade de estilos na música actual: 
características culturais, artísticas e formais. 

▪ B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar 
as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude 
aberta e respectuosa. 

▪ MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros 
musicais e as súas funcións expresivas, gozando deles 
como oínte con capacidade selectiva. 

▪ CCEC 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B3.4. Emprego e coñecemento dos recursos 
necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

▪ B3.5. Utilización de diversas fontes de información 
para indagar sobre instrumentos, compositores/as, 
concertos e producións musicais en vivo e gravadas, 
tanto do patrimonio galego como da música 
occidental en xeral e doutras culturas. 

▪ B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical 
español e galego, e comprender o valor de conservalo e 
transmitilo. 

 

▪ MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio 
musical español e galego 

▪ CCEC 

 

▪ MUB3.3.2. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas do patrimonio español e galego. 

▪ CCEC 

 

▪ MUB3.3.3. Coñece e describe os instrumentos tradicionais 
españois e galegos. 

▪ CCEC 

▪ MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a 
transmisión do patrimonio musical galego, colaborando na 
recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 
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Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ h 

▪ e 

 

▪ B3.6. Recollida de información, valoración e 
exposición do feito musical e as súas opinións. 

▪ B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor 
ou "falar de música". 

 

▪ MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para 
describir percepcións e coñecementos musicais 

▪ CCL 

 

▪ MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ n 

▪ l 

 

▪ B3.7. Música actual: novas tendencias; concertos en 
directo. 

 

▪ B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, 
os musicais, os concertos en vivo e as novas propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e 
innovadores. 

▪ MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito 
guiado para indagar sobre novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza 
unha revisión crítica desas producións. 

▪ CD 

 

▪ MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as 
preferencias musicais propias. 





▪ CAA 

 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 

 

▪ e 

▪ n 

▪ B4.1. Utilización de dispositivos electrónicos, 
recursos da internet e software musical de distintas 
características para o adestramento auditivo, a 

 

▪ B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar 
e reproducir música. 

▪ MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que 
ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para 
a actividade musical. 

▪ CD 
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Música. 2º de ESO 

 

Obxectivos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 escoita, a interpretación e a creación musical. 

▪ B4.2. Aplicación de técnicas de gravación analóxica 
e dixital, para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e 
outras mensaxes musicais. 

▪ B4.3. Utilización das tecnoloxías da información nos 
procesos de creación musical. 

▪ B4.4. Coñecemento e emprego das tecnoloxías da 
información na interpretación e gravación de pezas 
musicais. 

▪ B4.5. Emprego e coñecemento dos recursos 
necesarios para a conservación e a difusión das 
creacións musicais propias e alleas. 

 
▪ MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o 

uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ e 

▪ n 

▪ B4.6. O son e a música nos medios audiovisuais e 
nas tecnoloxías da información e da comunicación. 
Valoración dos recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento da música e a 
satisfacción con ela. 

▪ B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 
dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito 
musical. 

▪ MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os 
procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 
temas relacionados co feito musical. 

▪ CD 
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8.2. METODOLOXíA 

 
O ensino da música en 2º da E.S.O. ha de ter en conta os seguintes aspectos: 

 
- A distribución horaria de dúas sesións semanais. 

- O material do que dispoñemos. 

- A aula, que por pequena, dificulta a realización tanto da práctica instrumental 

como de danzas. 

- Os obxectivos propostos. 

- A ratio, que supera o recomendable, se pensamos que na área de música a 

aprendizaxe debe ser o máis práctica posible. 

- O considerable número de alumnado con necesidades específicas 

educativas, o que require de pautas concretas segundo o caso. 

 
Os procesos de desenvolvemento e aprendizaxe son diferentes para cada 

alumno ou alumna, isto obríganos a elaborar actividades que, por un lado 

atendan ás necesidades do grupo, e por outro, ás do alumnado considerado 

individualmente. 

 
Preténdese que o alumnado poida adquirir os coñecementos a través do pracer 

estético e sen esquecer o compoñente lúdico que sempre acompaña á música. 

Será necesario facilitar contextos e situacións que favorezan a audición e a 

análise das obras, así como a práctica musical fundamental na potenciación da 

creatividade. O obxectivo é guiar ó alumnado na comprensión e asimilación da 

música a través da experiencia; analizando a súa razón de ser, para que serve, 

como se constrúe, como funciona, como se interpreta e como se crea. 

 
Por iso, débense buscar procedementos que involucren ó alumnado no proceso 

de ensino-aprendizaxe alternando as clases prácticas coas exposicións teóricas 

e argumentando todos os datos de forma documental: audición, textos, 

audiovisuais, etc. 

 
Fomentarase un interese pola música desenvolvendo as actitudes musicais 

básicas de expresión, audición e creación conectados os elementos analíticos e 

formais, de tal xeito que a creatividade musical como expresión prevaleza sobre 

a perfección formal da mesma. 

 
Polo tanto, baséase esta programación nas seguintes fundamentacións: 

 
- Unha metodoloxía activa, globalizadora e de socialización. 

- A aproximación ós procesos de aprendizaxe se realiza a través dos 

procedementos ou sexa de indución. 

- Cada coñecemento debe prantexarse como necesidade de resolver unha 

situación conflitiva. 
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- As propostas de traballo están secuenciadas en canto ós seguintes bloques: 

linguaxe musical, expresión vocal e corporal, expresión instrumental. 

 
Daráselle importancia á: 

 
- Audición activa, audición e comentarios de obras musicais, análise de 

esquemas formais, recoñecemento e análise estrutural dos elementos 

musicais (ritmos, melodías, timbres, harmonías...). 

- Interpretación: práctica instrumental. 

- Audiovisuais, proxeccións de vídeos para aclarar o fenómeno musical, 

traballo con apps musicais. 

 
***** É moi importante salientar a situación excepcional deste curso. As normas 

COVID así coma as instruccións e recomendacións sanitarias impiden que o 

alumnado comparta material, use os instrumentos da aula, así como que traballe 

en grupo. Isto supón un claro hándicap para a materia que, dalgún xeito ten que 

reinventarse. Traballarase a práctica musical con exercicios de 

psicomotricidade, percusión corporal, palillos chinos, vasos de plástico así coma 

ritmo de mans sobre as mesas. Fomentarase a participación activa na clase, na 

medida na que sexa posible, e, dado que non se permite a manipulación e que a 

visibilidade na aula vése moi afectada debido as mamparas proxectaránse 

vídeos onde se poida ver exemplos ou mesmo experimentos relacionados coa 

teoría.  

Farase especial fincapé na práctica musical coa fin de ter avaliado 

suficientemente ao alumnado xa que en caso de confinamento a ensinanza 

virtual impide case por completo a realización e avaliación deste apartado tan 

importante da materia. 

 
 
 

8.3. AVALIACIÓN 
 

 

Criterios de cualificación 
 

 

Neste curso os criterios de cualificación son os seguintes: 

 Puntuarase sobre o 50% as probas escritas e/ou traballos así coma 

proxectos (no caso dos proxectos ou traballos, estes serán avaliados 

mediante rúbricas). 

 Puntuarase sobre o 30 % as prácticas instrumentais/corporais: estas 

prácticas serán avaliadas mediante exames que serán sempre grupais e 

individuais. O grupo/individuo interpretará a peza diante do resto da 

clase. A realidade do día a día amósanos que hai alumnos/as que poden 

sentir pánico escénico, nestes casos animarase sempre con reforzo 

positivo ao alumnado para que toque diante dos seus compañeiros 
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aínda que poderá facer o exame de xeito individual noutro momento 

acordado. Estes casos terán que ser evidentes (sudoracións, tremores, 

malestar xeral...) para que se poida ter en conta dita situación. Non 

obstante, a idea é que ao longo do curso poida superar dito pánico e ser 

capaz de interpretar en grupo diante dun público. Para aprobar a parte 

da práctica musical é imprescindible manter o pulso e interpretar os 

exercicios ao mesmo tempo que marque o playback proposto ou o 

profesor. Valorarase moi positivamente que o alumnado siga 

interpretando a peza, e o intente a pesares de non seguir o pulso polo que  

nestes casos puntuarse cun 4 sobre 10. 

 Puntuarase sobre o 20 % o traballo diario de clase así coma a actitude 

ante a materia e aproveitamento das sesións. Este apartado será 

avaliado mediante observación directa na aula e anotación no caderno 

do profesor e incluirá: participación voluntaria (ou non) e respetuosa e 

amosando xuicios, opinións e críticas musicais, bo uso do material, orde 

e limpeza na libreta (onde estea recollido todo o traballado na aula), bo 

aproveitamento das clases, realización de todas as tarefas 

encomendadas, ... 

 

 

Nota da avaliación: será un número enteiro que é a media que se calcula 

aplicando os porcentaxes anteriores. Para redondear a un número enteiro, 

séguense os criterios seguintes: 

• Unha media menor que 5 é suspenso, de tal forma que se a nota está entre 4 

e 5, a nota de avaliación é 4. 

• Se a nota non está entre 4 e 5: 
 

- redondéase á nota máis baixa se a décima é 6 ou menor (por exemplo, 

7.6 redondéase a 7). 
 

- poderá redondearse á nota máis alta se a décima é 7 ou maior (por 

exemplo 6,8, redondéase a 7) tendo en conta o traballo realizado e a actitude 

positivamente. 

NOTA FINAL DO CURSO: dado o carácter progresivo e continuo da 

materia, a nota final obterase da media entre as tres avaliacións tendo que 

obter un 5 polo menos en cada unha delas. 

 
 

 

Probas extraordinarias de xuño 

O alumnado que non aprobe a materia poderá presentarse á convocatoria 

extraordinaria de xuño. Dita proba consistirá nunha proba escrita dos 

contidos teóricos traballados durante todo o curso e/ou práctica   musical 

seleccionada entre as traballadas durante o curso.



42  

Cada    unha destas partes valerá o 50% da nota final. 

 
 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación será continua, formativa, personalizada e orientadora. Para iso 

utilizaranse os seguintes procedementos: 

 
o A observación directa na clase. 

o Debates e intervencións na clase. 

o Traballo e comentarios individuais. 

o A libreta/apuntes de clase. 

o Material necesario na clase: palillos chineses, vaso de plástico, 

fotocopias, fichas, etc. 

o Cuestionarios ou probas contestados de xeito oral ou escrito. 

o Seguimento das audicións na clase. 
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9. 3º DE ESO 

 
 
9.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALUACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E RELACIÓN 
DAS COMPETENCIAS CLAVE COS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 
 
 
 
 

 
Música. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
Bloque 1. Interpretación e creación 

 

 n  B1.1. Repaso dos 
elementos   da 
representación gráfica da 
música. 

 B1.1. Distinguir e utilizar os 
elementos da 
representación gráfica da 
música (colocación das 
notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de 
sol e de fa en cuarta; 
duración das figuras; 
signos que afectan a 
intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de 
tempo, etc.). 

 MUB1.1.1. Distingue e 
emprega os elementos que 
se utilizan na 
representación gráfica da 
música (colocación das 
notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de 
fa en cuarta; duración das 
figuras; signos que afectan 
a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de 
tempo, etc.). 

 CCEC 

 n 

 b 

 B1.2. Textura.  B1.2. Analizar e 
comprender o concepto de 
textura e recoñecer, a 
través da audición e a 
lectura de partituras, os 
tipos de textura. 

 MUB1.2.1. Recoñece, 
comprende e analiza tipos 
de textura. 

 CCEC 

 CAA 

 n 

 b 

 B1.3. Procedementos 
compositivos e formas de 
organización musical. 

 B1.3. Coñecer os principios 
básicos dos 
procedementos 
compositivos e as formas 
de organización musical. 

 MUB1.3.1. Comprende e 
identifica os conceptos e 
os termos básicos 
relacionados  cos 
procedementos 
compositivos e os tipos 
formais. 

 CCEC 

 m 

 c 

 d 

 B1.4. Experimentación e 
práctica das técnicas do 
movemento e da danza, 
expresión dos contidos 
musicais a través do corpo 
e do movemento, e a 
interpretación dun 
repertorio variado de 
danzas. 

 B1.5. Práctica da 
relaxación, a respiración, a 

 B1.4. Amosar interese polo 
desenvolvemento das 
capacidades e as 
habilidades técnicas como 
medio para as actividades 
de interpretación, 
aceptando e cumprindo as 
normas que rexen a 
interpretación en grupo, e 
achegando ideas musicais 
que contribúan ao 

 MUB1.4.1. Amosa interese 
polo coñecemento e a 
aplicación de técnicas e 
normas do coidado da voz, 
o corpo e os instrumentos. 

 CAA 

 CCEC 

 MUB1.4.2. Canta pezas 
vocais propostas aplicando 
técnicas que permitan 
unha correcta emisión da 
voz. 

 CCEC 
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Música. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 articulación, a resonancia e 
a entoación. 

 B1.6. Aceptación e 
cumprimento das normas 
que rexen a interpretación 
en grupo e a achega das 
ideas musicais que 
contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa 
común. 

 B1.7. Aceptación e 
predisposición para 
mellorar as capacidades 
técnicas e interpretativas 
propias, e respecto ante 
outras formas de 
expresión. 

 B1.8. Sonorización de 
representacións 
dramáticas, actividades de 
expresión corporal,  e 
danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización 
de   producións 
audiovisuais. 

 B1.9. Fomento da 
sensibilidade estética 
desenvolvida a través da 
comprensión e 
interiorización da música. 

perfeccionamento da tarefa 
común. 

 MUB1.4.3. Practica a 
relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e 
a entoación. 

 CCEC 

 MUB1.4.4. Adquire e aplica 
as habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias 
nas actividades de 
interpretación adecuadas 
ao nivel. 

 CCEC 

 MUB1.4.5. Coñece e pon 
en práctica as técnicas de 
control de emocións á hora 
de mellorar os seus 
resultados na exposición 
ante un público. 

 CCEC 

 CAA 

 a 

 n 

 B1.10. Composición 
individual ou en grupo de 
cancións e pezas 
instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da 
combinación de elementos 
e recursos presentados no 
contexto das actividades 
que se realizan na aula 

 B1.5. Amosar interese 
polas actividades de 
composición, e 
improvisación e amosar 
respecto polas creacións 
dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 

 MUB1.5.1. Realiza 
improvisacións  e 
composicións partindo de 
pautas previamente 
establecidas. 

 CAA 

 CCEC 

 MUB1.5.2. Amosa unha 
actitude de superación e 
mellora das súas 
posibilidades e respecta as 
capacidades e as formas 
de expresión dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 CSIEE 

 a 

 c 

 d 

 g 

 ñ 

 B1.11. Práctica, creación, 
memorización e 
interpretación de pezas 
musicais en grupo, 
aprendidas a través da 
lectura de partituras con 
diversas formas de 
notación. 

 B1.12. Práctica das pautas 
básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á 
director/a e a outros/as 
intérpretes, audición 
interior, memoria e 

 B1.6. Participar 
activamente e con iniciativa 
persoal nas actividades de 
interpretación, asumindo 
diferentes  papeis, 
intentando concertar a súa 
acción coa do resto do 
conxunto, achegando 
ideas musicais e 
contribuíndo ao 
perfeccionamento da tarefa 
en común. 

 MUB1.6.1. Practica, crea, 
interpreta e memoriza 
pezas vocais, 
instrumentais e danzas de 
diferentes xéneros, estilos, 
épocas históricas e 
culturas, aprendidas por 
imitación e a través da 
lectura de partituras con 
diversas formas de 
notación, adecuadas ao 
nivel. 

 CCEC 

 CSIEE 

 MUB1.6.2.   Practica, 
interpreta e memoriza 

 CCEC 
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Música. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 adecuación ao conxunto.  pezas vocais, 
instrumentais e danzas do 
patrimonio español e 
galego. 

 

 MUB1.6.3. Amosa apertura 
e respecto cara ás 
propostas do profesor/a e 
dos compañeiros/as. 

 CSC 

 MUB1.6.4. Practica as 
pautas básicas da 
interpretación: silencio, 
atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, 
audición interior, memoria 
e adecuación ao conxunto, 
amosando espírito crítico 
ante a súa propia 
interpretación e a do seu 
grupo. 

 CSC 

 CSIEE 

 MUB1.6.5.   Participa 
activamente en 
agrupacións vocais e 
instrumentais, colaborando 
con actitudes de mellora e 
compromiso e amosando 
unha actitude aberta e 
respectuosa. 

 CSIEE 

 CAA 

 n 

 b 

 e 

 B1.13. Exploración das 
posibilidades de diversas 
fontes sonoras e práctica 
de habilidades técnicas 
para a interpretación. 

 B1.7. Explorar as 
posibilidades de distintas 
fontes e obxectos sonoros. 

 MUB1.7.1. Amosa interese 
polas paisaxes sonoras 
que nos rodean e 
reflexiona sobre elas. 

 CCEC 

 MUB1.7.2. Investiga de 
forma creativa acerca das 
posibilidades sonoras e 
musicais dos obxectos 
sonoros. 

 CD 

 CAA 

 
Bloque 2. Escoita 

 

 m 

 n 

 B2.1. Clasificación e 
discriminación auditiva dos 
tipos de voces e 
instrumentos e das 
agrupacións vocais e 
instrumentais. 

 B2.1. Identificar e describir 
os instrumentos e voces e 
as súas agrupacións. 

 MUB2.1.3. Explora e 
descubre as posibilidades 
da voz e os instrumentos, e 
a súa evolución ao longo 
da historia da música. 

 CCEC 

 CAA 

 b 

 n 

 B2.2. Utilización dos 
recursos necesarios para a 
comprensión da música 
escoitada. 

 B2.3. Identificación dos 
elementos da música e das 
súas características na 
audición e na análise de 
obras musicais. 

 B2.2. Ler e analizar 
distintos tipos de partituras 
no contexto das 
actividades musicais da 
aula como apoio ás tarefas 
de audición. 

 MUB2.2.1. Le e analiza 
partituras como apoio á 
audición. 

 CCEC 
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Música. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 b 

 n 

 B2.4. Aplicación de 
estratexias de atención, 
audición interior, memoria 
comprensiva e anticipación 
durante a interpretación e a 
creación musical. 

 B2.3. Valorar o silencio 
como condición previa para 
participar nas audicións. 

 MUB2.3.1. Valora e aplica 
o silencio como elemento 
indispensable para a 
interpretación e a audición. 

 CSC 

 l 

 n 

 g 

 B2.5. Audición, análise 
elemental e apreciación 
crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, 
tendencias e culturas 
musicais, incluíndo as 
interpretacións e as 
composicións realizadas 
na aula. Interese por 
coñecer músicas de 
distintas características e 
por ampliar as propias 
preferencias musicais. 

 B2.6. Música en vivo: 
concertos e outras 
manifestacións musicais, 
da propia cultura musical e 
de outras. Interese por 
desenvolver hábitos 
positivos e de respecto ás 
demais persoas durante a 
escoita. 

 B2.4. Recoñecer 
auditivamente e determinar 
a época ou a cultura á que 
pertencen distintas obras 
musicais, interesándose 
por ampliar as súas 
preferencias. 

 MUB2.4.1. Amosa interese 
por coñecer músicas 
doutras épocas e culturas, 
comparando e 
contrastando as novas 
músicas coñecidas. 

 CAA 

 MUB2.4.2. Recoñece e 
sabe situar no espazo e no 
tempo músicas de 
diferentes culturas e 
épocas históricas. 

 CCEC 

 CSC 

 h 

 e 

 B2.7. Elementos que 
interveñen na construción 
dunha obra musical: 
melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, 
tempo, dinámica, etc. 

 B2.8.  Valoración da 
audición como forma de 
comunicación e como fonte 
de coñecemento  e 
enriquecemento 
intercultural. 

 B2.5. Identificar e describir, 
mediante o uso de distintas 
linguaxes (gráfica, corporal 
ou verbal), algúns 
elementos e formas de 
organización e 
estruturación musical 
(ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación 
e variación) dunha obra 
musical interpretada en 
vivo ou gravada. 

 MUB2.5.1. Describe de 
xeito pormenorizado os 
diferentes elementos das 
obras musicais propostas 
usando distintas linguaxes. 

 CCEC 

 MUB2.5.2. Utiliza recursos 
con autonomía como apoio 
ao análise musical. 

 CAA 

 MUB2.5.3. Emprega 
conceptos musicais para 
comunicar coñecementos, 
xuízos e opinións musicais 
de xeito oral e escrito, con 
rigor e claridade. 

 CCL 

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 

 n 

 f 

 B3.1. A música ao servizo 
doutras linguaxes: 
corporal, teatral, 
cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 

 B3.4. Análise da música 
empregada en diferentes 
tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

 B3.1. Realizar exercicios 
que reflictan a relación da 
música con outras 
disciplinas. 

 MUB3.1.1. Expresa 
contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da 
historia da música e con 
outras disciplinas. 

 CCEC 

 CCL 

 MUB3.1.2. Recoñece e 
interpreta manifestacións 
da danza identificando e 
explicando con linguaxe 
técnica adecuada a época 

 CCEC 
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Música. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   histórica á que pertencen.  

 MUB3.1.3. Distingue e 
explica as diversas 
funcións que cumpre a 
música na sociedade ao 
longo da historia. 

 CCEC 

 CCL 

 l 

 n 

 ñ 

 B3.5. Utilización de 
diversas fontes de 
información para indagar 
sobre instrumentos, 
compositores e 
compositoras, concertos e 
producións musicais en 
vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da 
música occidental en xeral 
e doutras culturas. 

 B3.6. O son e a música nos 
medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 
Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como 
instrumentos para o 
coñecemento da música e 
a satisfacción con ela. 

 B3.2. Demostrar interese 
por coñecer músicas de 
distintas características, 
épocas e culturas, e por 
ampliar e diversificar as 
propias preferencias 
musicais, adoptando unha 
actitude aberta e 
respectuosa. 

 MUB3.2.1. Amosa interese 
por coñecer música de 
diferentes épocas e 
culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e 
satisfacción persoal, 
elaborando algún proxecto 
de investigación e 
exposición 

 CCEC 

 CAA 

 b 

 f 

 ñ 

 B3.7. Recoñecemento e 
localización nas 
coordenadas espazo- 
temporais das 
manifestacións musicais 
máis significativas do 
patrimonio musical galego, 
occidental e doutras 
culturas. 

 B3.3. Relacionar as 
cuestións técnicas 
aprendidas coas 
características das épocas 
da historia musical. 

 MUB3.3.1. Relaciona as 
cuestións técnicas 
aprendidas vinculándoas 
ás épocas da historia da 
música correspondentes. 

 CCEC 

 CAA 

 n  B3.8. Épocas da historia da 
música: características 
principais, autores/as 
significativos/as, audicións 
con apoio de partitura e 
interpretación de pezas ou 
fragmentos das distintas 
épocas. 

 B3.4. Distinguir, situar e 
caracterizar as grandes 
épocas da historia da 
música. 

 MUB3.4.1. Distingue e 
sitúa temporalmente ás 
épocas da historia da 
música e as tendencias 
musicais. 

 CCEC 

 CSC 

 MUB3.4.2. Examina  e 
explica con criterio musical 
a relación  entre os 
acontecementos 
históricos,    o 
desenvolvemento 
tecnolóxico e a música na 
sociedade. 

 CCEC 

 CCL 

 h 

 n 

 g 

 B3.9. Recollida de 
información, valoración e 
exposición do feito musical 
e as súas opinións. 

 B3.5. Valorar a asimilación 
e empregar algúns 
conceptos musicais 
básicos necesarios á hora 
de emitir xuízos de valor ou 
falar de música. 

 MUB3.5.1. Emprega un 
vocabulario adecuado para 
describir percepcións e 
coñecementos musicais. 

 CCL 

 MUB3.5.2. Comunica 
coñecementos, xuízos e 

 CCL 
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Música. 3º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   opinións musicais de xeito 
oral e escrito, con rigor e 
claridade. 

 

 g 

 n 

 e 

 B3.10. Recollida de 
información, valoración e 
exposición do feito musical 
ao longo da historia. 

 B3.6. Amosar interese e 
actitude crítica pola 
música, os concertos en 
vivo e as propostas 
musicais, valorando os 
seus elementos creativos e 
innovadores ao longo da 
historia. 

 MUB3.6.1. Utiliza diversas 
fontes de información para 
indagar sobre as novas 
tendencias, 
representantes, grupos de 
música popular, etc., e 
realiza unha revisión crítica 
desas producións. 

 CD 

 MUB3.6.2. Interésase por 
ampliar e diversificar as 
preferencias musicais 
propias. 

 CAA 

 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 

 

 e 

 n 

 B4.1. Utilización de 
dispositivos electrónicos, 
recursos de internet e 
software musical de 
distintas características 
para o adestramento 
auditivo, a escoita, a 
interpretación e a creación 
musical. 

 B4.2. Aplicación de 
diferentes técnicas de 
gravación para rexistrar as 
creacións propias, as 
interpretacións realizadas 
no contexto da aula e 
outras mensaxes musicais. 

 B4.3. Utilización das 
tecnoloxías da información 
nos procesos de creación 
musical. 

 B4.4. Coñecemento e 
emprego das tecnoloxías 
da información na 
interpretación e na 
gravación de pezas 
musicais. 

 B4.1. Utilizar con 
autonomía os recursos 
tecnolóxicos dispoñibles, 
demostrando  un 
coñecemento básico das 
técnicas e dos 
procedementos necesarios 
para gravar, reproducir, 
crear, interpretar música e 
realizar sinxelas 
producións audiovisuais. 

 MUB4.1.1. Coñece 
algunhas das posibilidades 
que ofrecen as tecnoloxías 
e utilízaas como 
ferramentas para a 
actividade musical. 

 CD 

 CCEC 

 MUB4.1.2. Participa en 
todos os aspectos da 
produción musical 
demostrando o uso 
adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos 
e as tecnoloxías. 

 CSC 

 CSIEE 

 e 

 b 

 B4.5. Emprego e 
coñecemento dos recursos 
necesarios para a 
conservación e a difusión 
das creacións musicais 
propias e alleas. 

 B4.2.Utilizar de maneira 
funcional os recursos 
informáticos dispoñibles 
para a aprendizaxe e a 
indagación do feito 
musical. 

 MUB4.2.1.  Utiliza   con 
autonomía as fontes e os 
procedementos 
apropiados para elaborar 
traballos sobre temas 
relacionados  co  feito 
musical. 

 CD 

 CAA 
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9.2. METODOLOXÍA. 

Para este curso da educación secundaria plantéxase unha metodoloxía 

global na procura do aprendizaxe significativo. Isto conseguirase a partires dos 

coñecementos previos dos alumnos de modo que se desenvolvan novos 

contidos de forma estruturada e coherente dándolle un senso global a materia 

de feito que a posibilidade de construír novos aprendizaxes depende do 

aprendido, tendo en conta que cada nova aprendizaxe aumenta a capacidade 

de aprender. Para iso teremos en conta: 

1. Procurar situacións motivadoras para o alumnado e incrementar o 

interese cara ao fenómeno musical. 

2. Crear contextos de aprendizaxes que enlacen contidos xa aprendidos 

cos novos. 

3. Garantir a construción de aprendizaxes significativos e en espiral a 

través da necesidade de lembrar coñecementos xa adquiridos. 

4. Promover no aula un ambiente de intercambio e colaboración así coma 

a interacción coma motor de aprendizaxe. 

Neste curso vaise traballar sen libro en formato físico. O alumnado traerá 

a clase unha libreta tamaño a4 de grapas onde anotará o traballo diario de clase 

que será exposto polo profesor e elaborado en grande medida por  éste. 
 

En relación á situación tan excepcional neste curso respecto as normas 

COVID que impiden un traballo por grupos cooperativos coma se fixo ata agora, 

plantexarase unha metodoloxía na liña de 2º de ESO. (Consultar dito apartando 

na programación). 

 
 
 

 
9.3. AVALIACIÓN 

 

 

Criterios de cualificación 
 

 

Neste 3º curso os criterios de cualificación son os seguintes: 

 Puntuarase sobre o 60% as probas escritas e/ou traballos. 

 Puntuarase sobre o 30% as probas prácticas ou instrumentais: estas 

prácticas serán avaliadas mediante exames que serán individuais e/ou 

grupais. O grupo ou alumno interpretará a peza diante do resto da clase. 

A realidade do día a día amósanos que hai alumnos/as que poden sentir 

pánico escénico, nestes casos animarase sempre con reforzo positivo 
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ao alumnado para que toque diante dos seus compañeiros aínda que 

poderá facer o exame de xeito individual noutro momento acordado. 

Estes casos terán que ser evidentes (sudoracións, tremores, malestar 

xeral...) para que se poida ter en conta dita situación. Non obstante, a 

idea é que ao longo do curso poida superar dito pánico e ser capaz de 

interpretar en grupo diante dun público. Para aprobar a parte da práctica 

musical é imprescindible manter o pulso e interpretar debidamente os 

exercicios ao mesmo tempo que marque o playback proposto ou o 

profesor. Valorarase moi positivamente que o alumnado sega 

interpretando a peza, e o intente a pesares de non seguir o pulso polo que 

nestes casos puntuarse cun 4 sobre 10. 

 Puntuarase sobre o 10 % o traballo diario de clase así coma a actitude 

ante a materia e aproveitamento das sesións. Este apartado será 

avaliado mediante observación directa na aula e anotación no caderno 

do profesor e incluirá: participación voluntaria (ou non) e respetuosa e 

amosando xuicios, opinións e críticas musicais, bo uso do material, orde 

e limpeza na libreta (onde estea recollido todo o traballado na aula), bo 

aproveitamento das clases, ... 

 

 

Nota da avaliación: será un número enteiro que é a media que se calcula 

aplicando as porcentaxes anteriores. Para redondear a un número enteiro, 

séguense os criterios seguintes: 

• Unha media menor que 5 é suspenso, de tal forma que se a nota está entre 4 

e 5, a nota de avaliación é 4. 

• Se a nota non está entre 4 e 5: 
 

- redondéase á nota máis baixa se a décima é 6 ou menor (por exemplo, 

7.3 redondéase a 7) 
 

- poderá redondearse á nota máis alta se a décima é 7 ou maior (por 

exemplo 6,7 redondéase a 7) tendo en conta a actitude e realización de tarefas 

positivamente. 

NOTA FINAL DO CURSO: dado o carácter progresivo e continuo da 

materia, a nota final obterase da media entre as tres avaliacións tendo que 

obter un 5 polo menos en cada unha delas. 

 
 

 

Probas extraordinarias de xuño 
 

O alumnado que non aprobe a materia poderá presentarse á convocatoria 

extraordinaria de xuño. Dita proba consistirá nunha proba escrita dos contidos 

teóricos traballados durante todo o curso e no seu caso unha práctica musical 

seleccionada entre as traballadas durante o curso.
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación será continua, formativa, personalizada e orientadora. Para iso 

utilizaranse os seguintes procedementos: 

 
o A observación na clase. 

o Debates e intervencións na clase. 

o Traballo e comentarios individuais. 

o A libreta de clase, tanto pautada como de notas. 

o Material necesario na clase: cuaderno, fotocopias, palillos chinos, 

fichas, ... 

o Práctica instrumental ou corporal individual e en grupo. 

o Cuestionarios contestados de xeito oral ou escrito. 

o Seguemento das audicións na clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 4º de ESO 

 
 
10.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN DAS 
COMPETENCIAS CLAVE COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
 Música. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

 a  B1.1. Práctica e aplicación  B1.1. Ensaiar e interpretar,  MUB1.1.1. Aplica as  CAA 
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Música. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 b 

 c 

 m 

 n 

de habilidades técnicas en 
grao crecente de 
complexidade e 
concertación coas outras 
partes do conxunto na 
interpretación vocal e 
instrumental, e no 
movemento e a danza. 

 B1.2. Interpretación de 
pezas vocais e 
instrumentais aprendidas 
de oído e/ou mediante a 
lectura de partituras con 
diversos tipos de notación. 

en pequeno grupo, unha 
peza vocal ou 
instrumental, ou unha 
coreografía, aprendidas 
de memoria a través da 
audición ou da 
observación de 
gravacións de audio e 
vídeo, ou mediante a 
lectura de partituras e 
outros recursos gráficos. 

habilidades   técnicas 
necesarias nas 
actividades  de 
interpretación, colabora 
co grupo e respecta as 
regras fixadas para lograr 
un resultado acorde coas 
súas propias 
posibilidades. 

 CSC 

 MUB1.1.2. Le partituras 
como apoio á 
interpretación. 

 CCEC 

 MUB1.1.3. Coñece e 
cumpre as normas 
establecidas para realizar 
as actividades da aula. 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 g 

 l 

 n 

 B1.3. Planificación, ensaio, 
interpretación, dirección e 
avaliación de espectáculos 
musicais na aula e noutros 
espazos e contextos. 

 B1.4. Perseveranza na 
práctica de habilidades 
técnicas que permitan 
mellorar a interpretación 
individual e en grupo, e a 
creación musical. 

 B1.2. Participar 
activamente nalgunhas 
das tarefas necesarias 
para a celebración de 
actividades musicais no 
centro  docente: 
planificación, ensaio, 
interpretación, difusión, 
etc. 

 MUB1.2.1. Interpreta e 
memoriza un repertorio 
variado de cancións, 
pezas instrumentais e 
danzas cun nivel de 
complexidade en 
aumento. 

 CCEC 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 l 

 n 

 B1.5. Utilización de 
técnicas,  recursos  e 
procedementos 
compositivos  na 
improvisación, na 
elaboración de arranxos e 
na creación de pezas 
musicais. 

 B1.3. Compoñer unha 
peza musical utilizando 
diferentes técnicas e 
recursos. 

 MUB1.3.1.   Coñece e 
utiliza axeitadamente 
técnicas,  recursos  e 
procedementos 
compositivos   para 
elaborar    arranxos 
musicais, improvisar e 
compor música. 

 CD 

 CMCCT 



 MUB1.3.2. Utiliza con 
autonomía recursos 
informáticos ao servizo da 
creación musical. 

 CD 

 a 

 c 

 e 

 g 

 l 

 n 

 B1.6. Ámbitos profesionais 
da música. Identificación e 
descrición das facetas e as 
especialidades no traballo 
dos/das músicos/as. 

 B1.7. Interese por coñecer 
as posibilidades que ofrece 
a música nos ámbitos 
persoal e profesional. 

 B1.4. Analizar os procesos 
básicos de creación, 
edición e difusión musical, 
considerando a 
intervención de 
distintos/as profesionais. 

 MUB1.4.1. Coñece e 
analiza o proceso seguido 
en diversas producións 
musicais (discos, 
programas de radio e 
televisión, cine, etc.) e o 
papel xogado en cada 
fase do proceso polos/as 
profesionais  que 
interveñen. 

 CSC 

 CSIEE 

 
Bloque 2. Escoita 

 

 b 

 e 

 f 

 B2.1. Audición, 
recoñecemento, análise e 
comparación de músicas 

 B2.1. Analizar e describir 
as principais 
características de pezas 

 MUB2.1.1. Analiza e 
comenta as obras 
musicais propostas, 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 
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Música. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 h 

 I 

 n 

de diferentes xéneros, 
estilos e culturas. 

musicais apoiándose na 
audición e no uso de 
documentos como 
partituras, textos ou 
musicogramas. 

axudándose de diversas 
fontes documentais. 

 

 MUB2.1.2. Le e analiza 
partituras como apoio á 
audición. 

 CCEC 

 a 

 c 

 e 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B2.2. A crítica como medio 
de información e valoración 
do feito musical. Análise de 
críticas musicais e uso dun 
vocabulario apropiado para 
a elaboración de críticas 
orais e escritas sobre a 
música escoitada. 

 B2.2. Expor de xeito crítico 
a opinión persoal respecto 
de distintas músicas e 
eventos  musicais, 
argumentándoa  en 
relación coa información 
obtida en diversas fontes: 
libros, publicidade, 
programas de concertos, 
críticas, etc. 

 MUB2.2.1. Analiza 
críticas musicais e utiliza 
un vocabulario axeitado 
para a elaboración de 
críticas orais e escritas 
sobre a música escoitada. 

 CCL 

 CCEC 

 h 

 i 

 l 

 n 

 o 

 B2.3. Rigor na utilización 
dun vocabulario adecuado 
para describir a música. 

 B2.3. Utilizar a 
terminoloxía axeitada na 
análise de obras e 
situacións musicais. 

 MUB2.3.1. Utiliza con 
rigor un vocabulario 
axeitado para describir a 
música. 

 CCL 

 CCEC 

 a 

 h 

 i 

 I 

 l 

 B2.4. Utilización de 
diversas fontes de 
información para obter 
referencias sobre músicas 
de diferentes épocas e 
culturas, incluídas as 
actuais, e sobre a oferta de 
concertos e outras 
manifestacións musicais, 
tanto en vivo como 
divulgadas a través dos 
medios de comunicación. 

 B2.4. Recoñecer 
auditivamente, clasificar, 
situar no tempo e no 
espazo, e determinar a 
época ou a cultura e o 
estilo das obras musicais 
escoitadas previamente 
na aula, amosando 
apertura e respecto polas 
novas propostas musicais 
e interesándose por 
ampliar as súas 
preferencias. 

 MUB2.4.1. Recoñece e 
compara os trazos 
distintivos de obras 
musicais, e descríbeo 
utilizando unha 
terminoloxía axeitada. 

 CCL 

 CCEC 

 MUB2.4.2. Sitúa a obra 
musical nas coordenadas 
de espazo e tempo. 

 CCEC 

 CSC 

 MUB2.4.3. Amosa 
interese, respecto e 
curiosidade  pola 
diversidade de propostas 
musicais, así como polos 
gustos musicais doutras 
persoas. 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 e 

 f 

 g 

 l 

 n 

 B2.5. Edición, 
comercialización e difusión 
da música. Novas 
modalidades  de 
distribución da música e as 
súas consecuencias para 
os/as profesionais da 
música e a industria 
musical. 

 B2.5. Distinguir as 
funcións que cumpre a 
música na nosa 
sociedade, atendendo a 
diversas variables: 
intención de uso, estrutura 
formal e medio de difusión 
utilizado. 

 MUB2.5.1. Amosa unha 
actitude crítica ante o 
papel dos medios de 
comunicación na difusión 
e na promoción da 
música. 

 CD 

 CSC 

 a 

 h 

 l 

 n 

 B2.6. A música nos medios 
de comunicación. Factores 
que inflúen nas 
preferencias e nas modas 
musicais. 

 B2.6. Explicar algunhas 
das funcións que cumpre a 
música na vida das 
persoas e na sociedade. 

 MUB2.6.1. Coñece e 
explica o papel da música 
en situacións e contextos 
diversos: actos da vida 
cotiá, espectáculos, 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 
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Música. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 
 B2.7. Interese, respecto e 

curiosidade pola 
diversidade de propostas 
musicais, así como polos 
gustos musicais doutras 
persoas. 

 medios de comunicación, 
etc. 

 

 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais 

 

 a 

 b 

 c 

 e 

 f 

 h 

 l 

 n 

 ñ 

 B3.1. Recoñecemento e 
localización nas 
coordenadas espazo- 
temporais das 
manifestacións musicais 
máis significativas do 
patrimonio musical español  
e galego. 

 B3.1. Apreciar a 
importancia patrimonial da 
música española e galega, 
e comprender o valor de 
conservala e transmitila 
colaborando na recollida, 
na gravación e na 
transcrición de pezas. 

 MUB3.1.1. Amosa 
interese por coñecer o 
patrimonio musical 
español e galego. 

 CSC 

 CCEC 

 MUB3.1.2. Coñece as 
testemuñas máis 
importantes do patrimonio 
musical español e galego, 
e sitúaos no seu contexto 
histórico e social. 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 l 

 n 

 B3.2. Pluralidade de estilos 
na música actual: 
características culturais, 
artísticas e formais. 

 B3.3. Manifestacións 
musicais doutras culturas. 

 B3.2. Coñecer a existencia 
doutras manifestacións 
musicais e consideralas 
como fonte de 
enriquecemento cultural. 

 MUB3.2.1.  Analiza a 
través da  audición 
músicas  de distintos 
lugares do mundo e 
identifica   as  súas 
características 
fundamentais. 

 CSC 

 CCEC 

 MUB3.2.2. Recoñece e 
explica as características 
básicas da música 
española e da música 
popular urbana. 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 h 

 g 

 i 

 l 

 n 

 B3.4. A música ao servizo 
doutras linguaxes: 
corporal, teatral, 
cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 

 B3.5. Análise da música 
empregada en diferentes 
tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

 B3.3. Realizar exercicios 
que reflictan a relación da 
música con outras 
manifestacións artísticas. 

 MUB3.3.1. Elabora 
traballos de investigación 
nos que establece 
sinerxías entre a música e 
outras manifestacións 
artísticas. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 c 

 e 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B3.6. Utilización de 
diversas fontes de 
información para indagar 
sobre música popular 
urbana. 

 B3.7. O son e a música nos 
medios audiovisuais e nas 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 
Valoración dos recursos 
tecnolóxicos como 
instrumentos para o 
coñecemento da música e 

 B3.4. Coñecer e analizar 
as características dos 
principais grupos e 
tendencias da música 
popular urbana actual. 

 MUB4.4.1. Realiza 
traballos e exposicións ao 
resto do grupo sobre a 
evolución da música 
popular. 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

 MUB4.4.2. Utiliza os 
recursos das novas 
tecnoloxías para expor os 
contidos de maneira clara. 

 CD 
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Música. 4º de ESO 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 a satisfacción con ela. 

 B3.8. Sensibilización e 
actitude crítica ante o 
consumo indiscriminado de 
música e a contaminación 
sonora. 

   

 
Bloque 4. Música e tecnoloxías 

 

 e 

 f 

 g 

 l 

 n 

 B4.1. Papel das 
tecnoloxías na música. 
Reflexión sobre a 
repercusión que na música 
tivo a posibilidade de 
gravar o son e a aparición 
dos computadores. 

 B4.2. Transformación de 
valores, hábitos, consumo 
e gusto musical como 
consecuencia dos avances 
tecnolóxicos das últimas 
décadas. 

 B4.1. Valorar o papel das 
tecnoloxías na formación 
musical. 

 MUB4.1.1. Selecciona e 
utiliza recursos 
tecnolóxicos  para 
diferentes aplicacións 
musicais. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 MUB4.1.2. Comprende a 
transformación  de 
valores, hábitos, consumo 
e gusto musical como 
consecuencia dos 
avances tecnolóxicos. 

 CSC 

 CSIEE 

 e 

 f 

 g 

 l 

 n 

 B4.3. Utilización de 
dispositivos electrónicos, 
recursos de internet e 
software musical de 
distintas características 
para o adestramento 
auditivo e a escoita, a 
interpretación e a creación 
musical. 

 B4.2. Aplicar as técnicas 
de gravación analóxica e 
dixital para rexistrar as 
creacións propias, as 
interpretacións realizadas 
no contexto da aula e 
outras mensaxes 
musicais. 

 MUB4.2.1. Manexa as 
técnicas básicas 
necesarias para a 
elaboración dun produto 
audiovisual. 

 CSC 

 CD 

 e 

 f 

 g 

 l 

 n 

 B4.4. Aplicación de 
técnicas de gravación 
analóxica e dixital para 
rexistrar as creacións 
propias, as interpretacións 
realizadas no contexto da 
aula e outras mensaxes 
musicais. 

 B4.3. Sonorizar unha 
secuencia de imaxes fixas 
ou en movemento 
utilizando diferentes 
recursos informáticos. 

 MUB4.3.1. Sabe procurar 
e seleccionar fragmentos 
musicais axeitados para 
sonorizar secuencias de 
imaxes. 

 CAA 

 CD 

 MUB4.3.2. Sonoriza 
imaxes fixas e en 
movemento mediante a 
selección de músicas 
preexistentes ou a 
creación de bandas 
sonoras orixinais. 

 CD 

 CCEC 

 CMCCT 

 e 

 f 

 g 

 h 

 l 

 n 

 B4.5. Análise das funcións 
da música en producións 
audiovisuais: publicidade, 
televisión, cine, 
videoxogos, etc. 

 B4.4. Caracterizar a 
función da música nos 
medios de comunicación 
(radio, televisión, cine, 
etc.) e as súas aplicacións 
na publicidade, nos 
videoxogos e noutras 
aplicacións tecnolóxicas. 

 MUB4.4.1. Utiliza con 
autonomía as fontes de 
información e os 
procedementos 
apropiados para indagar e 
elaborar  traballos 
relacionados coa función 
da música nos medios de 
comunicación. 

 CAA 

 CD 

 a  B4.6. Sonorización de 
imaxes  fixas e en 

 B4.5. Coñecer  as 
posibilidades das 

 MUB4.5.1. Amosa 
interese por coñecer as 

 CD 
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 Música. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 e 

 f 

 g 

 l 

 n 

movemento mediante a 
selección de músicas 
preexistentes ou a creación 
de bandas sonoras 
orixinais. 

 B4.7. Valoración crítica da 
utilización dos medios 
audiovisuais e as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación como 
recursos para a creación, a 
interpretación, o rexistro e 
a difusión de producións 
sonoras e audiovisuais. 

tecnoloxías aplicadas á 
música e utilizalas con 
autonomía. 

posibilidades que ofrecen 
as novas tecnoloxías 
como ferramentas para a 
actividade musical. 

 CCEC 

 MUB4.5.2. Coñece e 
consulta fontes de 
información impresa ou 
dixital para resolver 
dúbidas e para avanzar 
na aprendizaxe 
autónoma. 

 CD 

 CCL 

 CAA 

 MUB4.5.3. Utiliza a 
información de xeito 
crítico, obtena de distintos 
medios e pode utilizala e 
transmitila utilizando 
distintos soportes. 

 CAA 

 CL 

 CD 

 
 
 
 
 

 

10.2. METODOLOXÍA. 

 

Neste cuarto curso seguirase a metodoloxía do anteriores (2º e 3º), se 

ben se incidirá máis nas novas tecnoloxías, no aprendizaxe por invenstigación 

individual así coma a posta en común do aprendido ou investigado. A idea é que 

o alumnado deste curso desenvolva a súa capacidad crítica e aprenda nocións 

básica de investigación. Deste xeito, a explicacíón dos contidos suporá a 

primeira porta para que o alumnuado integre os contidos aprendidos e sexa 

capaz de facer xuicios, críticas ou mesmo expoñer opinións persoais incluindo o 

vocabulario e información traballadas en cada tema. Ademáis de cada tema 

plantexarase unha actividade práctica que poña de relevo a importancia de cada 

un dos temas e aporte a visión práctica e útil dos mesmos. 
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10.3. AVALIACIÓN 
 

 

Criterios de cualificación: 
 

 

Dado que a materia de música en 4º de ESO contén unha hora máis á semana, 
basearase moito na práctica instrumental e así como a práctica tamén dos 
contidos teóricos plasmados en proxectos e/ou traballos. Así pois, os criterios de 
cualificación serán os seguintes. 

 

Neste curso os criterios de cualificación son os seguintes: 

 Puntuarase sobre o 40% as probas escritas e/ou traballos así coma 

proxectos (no caso dos proxectos ou traballos, estes serán avaliados 

mediante rúbricas). 

 Puntuarase sobre o 40% as probas prácticas/instrumentais: estas 

prácticas serán avaliadas mediante exames que serán individuais e 

grupais. O grupo/alumno interpretará a peza diante do resto da clase. A 

realidade do día a día amósanos que hai alumnos/as que poden sentir 

pánico escénico, nestes casos animarase sempre con reforzo positivo ao 

alumnado para que toque diante dos seus compañeiros aínda que 

poderá facer o exame de xeito individual noutro momento acordado. 

Estes casos terán que ser evidentes (sudoracións, tremores, malestar 

xeral...) para que se poda ter en conta dita situación. Non obstante, a 

idea é que ao longo do curso poda superar dito pánico e ser capaz de 

interpretar en grupo diante dun público. Para aprobar a parte da práctica 

musical é imprescindible manter o pulso e interpretar debidamente os 

exercicios ao mesmo tempo que marque o playback proposto ou o 

profesor. Valorarase moi positivamente que o alumnado siga 

interpretando a peza, e o intente a pesares de non seguir o pulso polo que 

nestes casos puntuarse cun 4 sobre 10. 

 Puntuarase sobre o 20 % o traballo diario de clase así coma a actitude 

ante a materia e aproveitamento das sesións. Este apartado será 

avaliado mediante observación directa na aula e anotación no caderno 

do profesor e incluirá: participación voluntaria (ou non) e respetuosa e 

amosando xuicios, opinións e críticas musicais, bo uso do material, orde 

e limpeza na libreta (onde estea recollido todo o traballado na aula), bo 

aproveitamento das clases... 

 

 

Nota da avaliación: será un número enteiro que é a media que se calcula 

aplicando os porcentaxes anteriores. Para redondear a un número enteiro, 

séguense os criterios seguintes: 

• Unha media menor que 5 é suspenso, de tal forma que se a nota está entre 4 

e 5, a nota de avaliación é 4. 
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• Se a nota non está entre 4 e 5: 
 

- redondéase á nota máis baixa se a décima é 6 ou menor (por exemplo, 

7.3 redondéase a 7) 
 

- poderá redondearse á nota máis alta se a décima é 7 ou maior (por 

exemplo 6,8 redondéase a 7) tendo en conta a correcta realización de tarefas e 

actitude positiva, de superación e proactiva. 

NOTA FINAL DO CURSO: dado o carácter progresivo e continuo da 

materia a nota final obterase da media das notas das tres avaliacións tendo que 

obter polo menos un 5 en cada unha. 

 
 
 
 
 
 

 

Probas extraordinarias de xuño 

O alumnado que non aprobe a materia, poderá presentarse á convocatoria 

extraordinaria de xuño. Esta proba consistirá nun exame con      dous grandes 

apartados: 

a) bloque teórico que se avaliará mediante un cuestionario cos contidos 

traballados durante o curso. 

b) bloque práctico que consistirá na interpretación dun dos exercicios 

traballados durante o curso. 

Farase media numérica entre estes dous bloques. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación será continua, formativa, personalizada e orientadora. Para iso 

utilizaranse os seguintes procedementos: 

 
o A observación na clase. 

o Debates e intervencións na clase. 

o Traballo e comentarios individuais. 

o A libreta de clase. 

o Material necesario na clase: apuntes de clase, fotocopias, palillos 

chinos, fichas, ... 

o Práctica instrumental individual e en grupo. 

o Cuestionarios contestados de xeito oral ou escrito. 

o Seguimento das audicións na clase 
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11.- SECCIÓN BILINGÜE 
Neste curso escolar a Materia de Música conta cunha Sección Bilingüe en 3º de 

ESO. O desenvolvemento da Programación será a programación de referencia 

dos cursos no bilingües coas seguintes especificacións: 

1. Os contidos para ambas Seccións serán os mesmos que os establecidos 

no currículo oficial. 

2. Os obxectivos específicos (ademáis dos oficiais do currículo) para 

a sección bilingüe son: 

1. Recoñecer e empregar axeitadamente vocabulario musical básico. 

2. Valorar o uso da lingua inglesa como vehículo de comunicación 

noutros contextos, a parte da clase de lingua. 

3. Integrar aspectos socioculturais alleos á súa cultura. 

4. Expresar gustos e opinións musicais. 

5. Incrementar a curiosidade de aprender por si mesmos e ir máis alá 

empregando a lingua inglesa como vehículo de comunicación. 

6. Amosar unha conduta positiva no traballo en grupo, cooperando 

nas actividades propostas e participando activamente. 

 

3. Criterios de avaliación específicos para ambas seccións: empregar e 

coñecer o vocabulario básico musical para: 

1. Comprender a idea principal e as información específicas de 

mensaxes orais adaptados ao nivel. 

2. Comprender a idea principal en información específicas de textos 

escritos. 

3. Participar en conversas breves, producindo un discurso 

comprensible e adaptado ás características da situación e 

intención da comunicación. 

4. Redactar textos escritos sinxelos adaptados ao nivel 

correspondente. 

 
 
 
 
 

12.- TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 
Dado o reducido número de sesións á semana en 2º e 3º de ESO, o 

departamento ten previsto impartir tres temas por trimestre, aínda que isto, por 

suposto, está suxeito ás características do grupo-clase así coma o calendario 

escolar (coincidencia de festivos…). Así e todo, en principio prográmanse tres 

semanas para    cada tema. 
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13.- MÍNIMOS ESIXIBLES 
O alumnado de cada grupo deberá adquirir e demostrar uns mínimos esixibles 

indispensables para a superación da materia. Estes mínimos son os seguintes: 

 1º de ESO: 

o Extraer polo menos dúas características referentes a cada 

parámetro sonoro analizado, e xustificalo 

o Ler os exercicios propostos axustándose ao pulso, e como 

mínimo a unha velocidade de 1 nota cada 2 segundos, e 1 

negra/segundo. 

o Executar as pezas cunha fluidez mínima que permita a súa 

concepción global, coa técnica instrumental apropiada. 

o Executar as pezas cunha fluidez mínima que permita a súa 

concepción global, coa técnica vocal apropiada. 

 2º de ESO: 

o Coñecemento e recoñecemento das grafías básicas da 

notación musical. 

o Recoñecemento dos parámetros do son e a súa transcrición 

musical. 

o Nome das notas de do grave a mi agudo. 

o Figuras rítmicas, silencios e a súas equivalencias. 

o Escala diatónica. 

o Interpretación de melodías ou ritmos empregando as posición 

básicas (sen alteracións). 

o Interpretación rítmica de patróns sinxelos. 

 
 

 
 3º de ESO: 

 
o Os contidos mínimos de 2º de ESO máis (estes contidos serán 

postos na práctica de xeito que o alumno debe recoñecelos en 

partituras e audicións da historia da música): 

o Recoñecer os períodos estilísticos musicais ao longo da historia 

da música. 

o Sinalar as características básicas da música relixiosa ou 

profana de cada período histórico. 

o Recoñecer os séculos de cada período histórico. 

o Nomear as composicións máis importantes de cada período 

histórico. 

o Nomear os representantes musicais de cada período histórico. 

o Interpretación fluída e segura da frauta con si b. 

o Interpretación rítmica con polirritmia. 
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 4º de ESO: 

o Situar aos cantantes españois e internacionais do pop-rock 

máis importantes en cada década. 

o Recoñecer diferentes estilos musicais da música moderna. 

o Sinalar características básicas da música doutros países ou 

etnias. 

o Recoñecer os contidos mínimos de 2º de ESO en audicións ou 

vídeos relacionados cos temas a tratar. 

o Interpretación na frauta de melodías con sib, re agudo e mi 

agudo. 

o Interpretación complexa de polirritmia. 

o Interpretación rítmica con instrumentos “non musicais”: 

escobas, boomwackers, latas… 

 
 
 
 

 
14.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE REFORZO E 

RECUPERACIÓN DE PENDENTES 
- Recuperación da materia Obradoiro Musical de 1º de ESO: dado o carácter 

progresivo da materia, o alumnado que aprobe a primeira avaliación de Música 

de 2º de ESO, aprobará automaticamente a materia pendente de Obradoiro 

Musical de 1º de ESO. No caso de non aprobar, se lle entregará un caderno para 

que o complete e o entregue. O alumnado poderá decidir cando entrega o 

caderno, non obstante, a data límite será o 15 de maio. Se o alumno/a non 

entrega o caderno ou o entrega incompleto ou mal resolto deberá presentarse a 

un exame final na convocatoria de maio. 

- Recuperación da materia de 2º de ESO: dado o escaso número de alumnos 

coa materia pendente, o departamento fará un seguimento con cadernos de 

traballo que os alumnos deberán completar nas datas establecidas. A xefa do 

departamento encargarase de entregarlles a teoría correspondente en cada 

curso. Se o traballo está completo e ben feito, non fará falla facer exame. O 

caderno poderase entregar seguindo as datas establecidas ou todo xunto antes 

do 15 de maio. Se o alumno/a non entrega o caderno ou o entrega incompleto 

ou mal resolto deberá presentarse a un exame final na convocatoria de maio. 

 

 
- Recuperación da materia de 3º de ESO: non hai alumnado coa materia 

pendente.
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 
Lamentablemente a situación tan excepcional que estamos vivindo dificulta 

moito a realización de actividades complementarias e extraescolares. 

Plantexaranse actividades nas que se graven prácticas musicais na aula e se 

editen vídeos coa fin de expoñelos na páxina web do Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.- PROXECTO LECTOR DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

VID. DOCUMENTO ADXUNTO 
O departamento de música ten previsto incorporar nas súas clases o fomento da 

lectura por parte dos alumnos como complemento da información recollida na 

clase así coma complemento da explicación teórica dos contidos do tema. 

Para iso terase moi presente o curso no que están os alumnos e polo tanto o seu 

nivel de comprensión, vocabulario, etc. 

Xeralmente o traballo será guiado por parte do profesor de xeito que 

fundamentalmente realizarase na clase. 

Os obxectivos propostos dende o departamento de música son os seguintes: 
 

 Fomentar o interese de textos musicais como complemento de 

información. 

 Coñecer os tipos de textos máis importantes na procura de 

información sobre os diferentes períodos da historia da música 

(biografías, cartas, revistas da época…) 

 Manexar e buscar fontes musicais escritas. 

 Discriminar a información relevante dentro do propio texto 

extraendo as ideas principais e separándoas das secundarias. 
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 Recoñecer o significado da palabra segundo o seu contexto. 

 Coñecer textos antigos que recollen información sobre aspectos 

esenciais da música e traballar con eles concluíndo as 

aportacións principais ao estudo do fenómeno musical. 

 Empregar a lectura comprensiva dos propios contados do libro 

de texto coma referencia fundamental do estudo. 

 

Estes obxectivos traballaranse nas seguintes actividades: 

1º ESO: 

- Dado o carácter interdisciplinar que arrodea o feito musical incluiremos a 

lectura de letras de cancións como por exemplo o texto do poeta cubano 

Nicolás Guillén (A muralla), ou a audición do conto de José María Argüedas 

(O soño do pongo) musicado polo chileno Oswaldo Torres (unidade 1). 

- Así mesmo, outros textos serán incorporados nas sucesivas unidades 

(expositivos, argumentativos e/ou literarios: poesía e narrativa). Deste xeito, 

letra e música compartillarán espazos na aula, ademais da información sobre 

algún autor concreto (biografías) a través de textos expositivos onde as TICS 

terán tamén o seu protagonismo. 

 

2º ESO: 
 

- Lectura comprensiva de entrevistas ou artigos relacionados cos temas 

que se estean traballando (tipos de voces, contaminación acústica, etc). 

 
3º ESO: 

 

- Ao final de cada tema (que se corresponde co final de cada período 

histórico-musical) dedicarase unha sesión ao traballo de diferentes textos. 

Estes son sempre guiados con preguntas propostas que inclúen 

diferentes aspectos, dende os máis obxectivos (ideas principais e 

secundarias, tipo de texto…) ata os subxectivos (que lle aporta o texto, 

síntese identificado co autor, como faría o alumno no caso do 

compositor…) 

- Traballo co Cómic da Historia da Música. 

- No estilo romántico se traballará con lectura de poemas que logo foron 

musicados (Goethe-Schubert) e atopar os acentos prosódicos así coma o 

significado musical engadido. 

- Finalmente se traballará a lectura de libretos de óperas coa entoación 

teatral axeitada comparándoa coa versión operística e polo tanto musical. 
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4º ESO: 
 

- A temática actual dos contados da materia neste ano son ideais para 

traballar con textos actuais coma prensa ou revistas en relación con que 

está a acontecer no mundo social que lles rodea. 

- Traballo con noticias do periódico relacionadas cos temas tratados na 

clase. 

- Lectura de críticas musicais. 

- Lectura de entrevistas a músicos relacionados co temario 
 

17.- ACCIONS DO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC. 
Ademais de traballar cos DVDS que xa incorpora a editorial, este ano 

traballarase dun xeito continuo na aula de informática coma exemplo de busca 

de información para a elaboración dos proxectos. Asemade, incluirase o traballo 

con material dixital. Aínda que non se traballe con libro de texto, este material 

empregarase na clases maxistrais así coma a práctica musical coa frauta. O 

material será o cedido polas diversas editoriais coma mostra e un material 

adquirido sobre a música étnica. Ademais traballarase con páxinas webs virtuais 

e interactivas os contidos máis prácticos. Por outro lado empregarase a aula 

virtual nos cursos 1º, 2º, 3º e 4º. 

 
 
 

 
18.- ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS PREVIOS. 
Ao comezo de curso farase unha avaliación inicial coa fin de constatar o nivel do 

alumnado. Asemade, en cada tema, faranse actividades encamiñadas tamén a 

acreditación de coñecementos previos. Estas actividades terán un carácter 

lúdico e serán preguntas abertas á clase ou ben tormentas de ideas, etc. Esta 

avaliación inicial incluirá catro tipos de probas: 

1) Proba teórica: cuestionario de xeito oral sobre contidos básicos. 
 

3) Proba práctica de ritmo: exercicios de ostinatos rítmicos sinxelos, 

patróns de pregunta e resposta con percusión corporal. 

4) Proba de audición: elaboración de exercicios moi básicos sobre dictados 

melódicos e rítmicos. 

Estas avaliacións faranse ao comezo do curso e se lle lembrará ao 

alumnado que en ningún caso se trata dun exame. 
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19.- PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA 

PROGRAMACIÓN. 
Ao final de cada trimestre farase unha reunión do departamento dedicada 

exclusivamente ao análise dos contidos logrados así coma o desenvolvemento 

con especial fincapé na metodoloxía. Ademais os alumnos cubrirán un 

cuestionario anónimo con preguntas en relación ao traballo de clase, aspectos 

positivos, negativos, de mellora… Este cuestionario servirá de medidor para a 

avaliación da metodoloxía, organización do tempo, etc. 

 
 

20.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 
Dende o departamento de música preténdese concienciar ao alumnado da 

importancia do traballo en equipo. Isto traballarase con actividades que 

impliquen traballar con outros compañeiros. Os grupos faranse de xeito aleatorio 

coa fin de evitar as predileccións entre compañeiros. Se o número de alumnos, 

é impar, farase un grupo máis numeroso, en ningún caso, o alumno/a traballaría 

só. 
 

Por outra banda, o respecto a outras culturas traballarase dende os 

propios temas, facendo unha análise musical obxectiva, e deixando a un lado 

prexuízos. 

O gusto musical traballarase coa fin de saber respectar ao compañeiro, 

salientando sempre a importancia da variedade. 

Na interpretación práctica, os propios alumnos serán os que axuden a os 

seus compañeiros cando presenten un problema. En ningún caso a dificultade 

particular será motivo de risa, senón que se sobrevalorará o esforzo individual. 

O traballo en grupo plantexarase sempre dende a competitividade sa, onde 

sempre se pode aprender algo de todos os compañeiros de clase. 

 
 

21.- ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN Á NOVA SITUACIÓN 

DEBIDO Á COVID 19. 
Como se vén comentando en todo o documento, a nova situación debida á 

COVID 19 require unha revisión importante na materia. 

 Respecto á avaliación: debido ao elevado número de alumnado 

que falta ás clases por sospeita de positivo en COVID, síntomas 

asociados ou por cuarentena, non se repetirán exames 

prácticos. Preténdese facer un número considerable de probas 

prácticas de xeito que o alumnado poida compensar esa 

ausencia con outras notas. Por lo tanto, farase media coas notas 
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das que se dispoña. No caso de non dispoñer notas, repetirase 

un exame a elección da profesora e se avisará ao alumno/a co 

tempo suficiente. 

 
 Traballo telemático: dende o comezo de curso empregarase a 

aula virtual do Centro tanto para “subir” apuntes de clase, coma 

prácticas musicais, é dicir, gran parte do material de traballo se 

exporá na aula virtual. No caso dun confinamento, os medios 

para o traballo telemático serán aqueles que a Consellería 

dispoña e suxira, sendo o de maior uso a aula virtual do Centro. 

 
 Actividades de recuperación dos contidos non traballados no 

curso anterior: ao principio de curso reforzarase especialmente 

a práctica musical, xa que foi a parte máis “afectada” durante o 

confinamento. Respecto á parte teórica dedicarase un tempo na 

aula para explicar brevemente aqueles contidos que non se 

deron e se requiren para poder comprender e asimilar os novos. 

Procurarase asentar ben a práctica musical que non se traballou 

antes de introducir as prácticas musicais correspondentes ao 

presente curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Feal, a 28 de setembro de 2021 
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1.- Normativa 

Programación LOMCE feita baixo as pautas da ORDEN de 15 de julio de 

2015 por la que se establece la relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para los centros docentes en las etapas de educación 

secundaria obligatoria y bachillerato, y se regula su currículo y su oferta.  



2.- Introdución e Contextualización 

A presente programación polo tanto desenvólvese no 2º curso da ESO do 

CPI do Feal situado en Narón, con alumnos procedentes do pobo e 

maioritariamente das parroquias da súa área de influencia. A instalación que se 

vai a empregar principalmente e a aula ordinaria, pero tamén contaremos con 

sesión realizadas noutros espazos tales como o ximnasio, así como ca contorna 

próxima do centro. 

Este alumnado vese ameazado debido á adquisición e o mantemento de 

estilos de vida prexudiciais para a saúde, como a inactividade ou a dieta 

desequilibrada, o que está a conseguir que se incrementen os índices de 

obesidade e de sedentarismo ata niveis alarmantes, xa desde idades moi 

temperás, así como as doenzas derivadas diso e, como consecuencia, a morte 

prematura. 

Polo tanto, a traves dunha aprendizaxe eminentemente práctica 

traballaremos os dous bloques de contidos "Actividade física e saúde" e 

"Alimentación para a saúde", co que alertaremos ao alumando de que a 

prevención de comportamentos perigosos para a saúde e a promoción de estilos 

de vida saudable deben ser pezas imprescindibles para reverter dita situación. 

  



3.- Obxectivos xerais da materia 

O currículo de Promoción de Estilos de Vida Saudables ten como 

finalidade abordar a prevención dos efectos negativos da inactividade física e da 

dieta desequilibrada, tratando de proporcionarlle ao alumnado unha serie de 

competencias que lle permitan, desde a práctica, adquirir e instaurar un estilo de 

vida saudable e que este se manteña no tempo. 

Polo tanto o ensino da materia de Promociónde Estilos de Vida Saudables 

en 2º da ESO terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes 

capacidades: 

1.- Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os efectos 

beneficiosos que esta ten para a saúde. 

2.- Saber avaliar a postura e composición corporal empregando as novas 

tecnoloxías. 

3.- Identificar e saber aproveitar a contorna para incrementar a práctica de 

actividade física saudable 

4.- Deseñar, organizar e difundir actividades para o fomento da práctica de 

actividade física saudable. 

5.- Coñecer as características dunha alimentación saudable. 

6.- Analizar e avaliar a inxesta habitual e a hidratación. 

7.- Deseñar estratexias para a adquisición de hábitos alimentarios saudables. 

8.- Saber analizar criticamente as etiquetas alimentarias 

9.- Deseñar dietas sinxelas aplicando as recomendacións da alimentación 

saudable e tendo en conta a práctica de actividade física realizada. 

  



4.- Contribución ó desenvolvemento de competencias clave 

Dende a materia de Promoción de Estilos de vida saudables contribúese a 

adquisición das competencias clave: 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnoloxía: CMCCT 

Competencia de aprender a aprender: CAA 

Competencia social e cívica: CSC 

Competencia dixital: CD 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor: CSIEE 

 

RELACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ÁREA CAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

DO CURRÍCULO 

1.- Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os efectos 

beneficiosos que esta ten para a saúde. CMCCT, CAA, CSC 

2.- Saber avaliar a postura e composición corporal empregando as novas 

tecnoloxías. CMCCT, CAA, CD 

3.- Identificar e saber aproveitar a contorna para incrementar a práctica de 

actividade física saudable CSC, CSIEE 

4.- Deseñar, organizar e difundir actividades para o fomento da práctica de 

actividade física saudable. CSC, CAA, CSIEE,CD 

5.- Coñecer as características dunha alimentación saudable. CAA, CMCCT 

6.- Analizar e avaliar a inxesta habitual e a hidratación. CMCCT, CAA, CSC 

7.- Deseñar estratexias para a adquisición de hábitos alimentarios saudables. 

CSC, CAA, CSIEE,CD 

8.- Saber analizar criticamente as etiquetas alimentarias. CSC, CAA 

9.- Deseñar dietas sinxelas aplicando as recomendacións da alimentación 

saudable e tendo en conta a práctica de actividade física realizada. CSC, 

CAA, CSIEE,CD  



5.- Contidos 

O currículo divídese en dous bloques de contidos:  

Bloque 1. Actividade física e saúde: está centrado no coñecemento dos 

efectos positivos sobre a saúde de levar unha vida activa, e débelle permitir ao 

alumnado avaliar de forma básica o seu nivel de actividade física, aplicando 

métodos sinxelos e as novas tecnoloxías, á vez que deseña e pon en práctica 

un plan de intervención e promoción dun estilo de vida activo tanto para el 

mesmo como para as persoas do seu contorno, con especial atención á familia. 

Ademais, aborda de maneira sinxela o traballo no ámbito socioemocional de 

estratexias que lle permitan evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade 

física (sedentarismo, lecer excesivo a través de pantallas, etc.). Este bloque de 

contidos procura, a través da práctica de actividade física e o traballo por 

proxectos, que o alumnado poida afianzar as ferramentas e os coñecementos 

necesarios para definir e pór en práctica o seu propio estilo de vida saudable.  

Bloque 2. Alimentación para a saúde: busca que o alumnado adquira 

as competencias necesarias para instaurar uns hábitos de alimentación e 

hidratación saudables que lle permitan o cumprimento das recomendacións 

científicas para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria. A través 

do coñecemento dos alimentos e das bebidas, así como das súas proporcións 

máis adecuadas ás súas propias características e demandas enerxéticas, o 

alumnado debe aprender a avaliar de forma sinxela a súa inxestión e a instaurar 

un estilo de vida saudable a través da elaboración e a posta en marcha de dietas 

equilibradas, partindo de patróns alimentarios saudables, como as dietas 

atlántica e mediterránea. Procúrase tamén o desenvolvemento da capacidade 

crítica na compra de alimentos e bebidas, dotando de ferramentas que permitan 

facer unha análise crítica das etiquetas nutricionais. No ámbito socioemocional, 

trátase de dotar o alumnado das ferramentas básicas para se enfrontar con éxito 

ao perigo de adquirir hábitos tóxicos para a súa saúde (alcohol, tabaco, drogas, 

etc.). 

  



6.- Secuenciación de contados 

Bloque 1. Actividade física e saúde: 

 

- Actividade física como hábito de vida saudable: como, cando, onde, canta 

e por que. 

- Avaliación e análise da postura, da composición corporal e da actividade 

física saudable realizada.  

- Plans e estratexias para o incremento da actividade física diaria e para a 

redución dos períodos de inactividade.  

- Organización e promoción da práctica de actividade física diaria.  

 

Bloque 2. Alimentación para a saúde: 

 

- Alimentación como hábito de vida saudable. Beneficios e riscos para a 

saúde derivados da dieta. Modelos de dieta atlántica e mediterránea como 

patróns alimentarios saudables.  

- Inxestión alimentaria e hidratación segundo as recomendacións 

saudables máis adecuadas á súa idade, o seu sexo e a súa actividade 

física diaria.  

- Deseño de propostas dietéticas sinxelas. Estratexias para a incorporación 

das recomendacións de alimentación e hidratación como hábito de vida 

saudable.  

- Estratexias para a selección de alimentos e bebidas, que permitan o 

cumprimento das recomendacións. Etiquetaxe nutricional dos alimentos e 

das bebidas.  

 

  



7.- Temporalización 

- Bloque 1. Actividade física e saúde:1º, 2º  trimestre 

- Bloque 2. Alimentación para a saúde: 2, 3º trimestre 

Sesións: 

- 2º A: Xoves, 14 no 1º trimestre, 13 no 2º trimestre, 9 no 3º trimestre 

- 2º B: Lúns, 11 no 1º trimestre, 12 no 2º trimestre, 8 no 3º trimestre 

- 2º C: Martes, 12 no 1º trimestre, 12 no 2º trimestre, 9 no 3º trimestre 

- 2º D: Venres, 14 no 1º trimestre, 13 no 2º trimestre, 9 no 3º trimestre 

 

No 1º trimestre levaremos a cabo tres Unidades Didácticas 

 

1ª.- “A actividade física como hábito de vida saudable”.  

Actividades dirixidas ao coñecemento das características que ten que ter a 

práctica de actividade física para ser saudable (como, cando, onde, canta e 

porque se realiza). Beneficios da practica de actividade física sobre a saúde. 

Efectos nocivos do sedentarismo. Precaucións na práctica de actividade física. 

 

2ª.- “Análise corporal e estilo de vida”. 

Actividades encamiñadas ao coñecemento do calculo da composición corporal 

(IMC, peso, altura). Calculo e interpretación da frecuencia cardíaca. Análise do 

estilo de vida (actividade física e inactividade). A aparición dos hábitos tóxicos 

na pubertade e adolescencia (alcohol, tabaco...) 

 

3ª.- “Plan de actividade física”. 

Análise da contorna como medio para o deseño dun plan para o incremento da 

práctica de actividade física e redución do sedentarismo. Realización, control e 

seguimento do plan. A actividade física na casa como medida contra o 

sedentarismo e a inactividade en situación de confinamento. 

 

No 2º trimestre levaremos a cabo dúas Unidades Didácticas 

 

4ª.- “A mobilidade activa e sostible”. 



Análise da contorna do centro encamiñada o deseño dun plan de mobilidade 

activo e seguro. Procura de estratexias para o incremento da practica de 

actividade física na comunidade educativa e familiar. 

 

5ª.- “A alimentación saudable” Nº de sesións 4. 

Actividades encamiñadas ao coñecemento das características dunha 

alimentación saudable (variada, suficiente, agradable...). Os nutrientes 

esenciais. A pirámide alimentaria e os grupos de alimentos. Perigos da inxesta 

de azucre. 

 

No 3º trimestre levaremos a cabo dúas Unidades Didácticas 

 

6ª.- “Análise da inxesta e deseño dunha guía alimentaria”. 

Necesidades enerxéticas en función da práctica de actividade física (calorías e 

Kcalorías). Deseño dunha guía sobre alimentación saudable tendo en conta a 

idade e a actividade física desenvolta. 

 

7ª.- “Aprendendo a descifrar a etiqueta dos alimentos”. 

Análise e descifrado das partes dunha etiqueta alimentaria. O sistema de 

clasificación por cores. Porcentaxes e cantidades. Ingredientes e siglas mais 

importantes. Elementos prexudiciais para a saúde. 

 

 

  



8.- Criterios de avaliación. Estándares mínimos de aprendizaxe e a 

súa temporalización. E relacióncas competencias básicas 

1.- Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade física e a saúde. 

Competencia CMCCT, CAA, CSC. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade 

física, así como os efectos adversos da inactividade. UD I Instrumento de 

avaliación (Lista de control-Kahoot). 

- Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, 

e relaciona a actividade física idónea para a súa mellora. UD I Instrumento 

de avaliación (Lista de control-Kahoot). 

 

2.- Avaliar a postura, a composición corporal, a actividade física desenvolvida e 

a inactividade, aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías.  

Competencia CMCCT, CAA, CD 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Coñece e avalía a súa postura, a composición corporal (talla, peso, IMC, 

etc.), a actividade e inactividade física diaria, a tensión arterial, etc., 

aplicando sistemas sinxelos e as novas tecnoloxías. UD II Instrumento de 

avaliación (escala de valoración-proba práctica, lista de control-examen). 

 

3.- Aplicar un plan para o incremento da actividade física saudable ao longo do 

día, utilizando os recursos dispoñibles no contorno.  

Competencia CSC, CAA, CSIEE,CD. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Elabora, analiza e avalía un diario da súa actividade física desenvolvida 

durante un período de tempo acordado. UD III Instrumento de avaliación 

(escala de valoración-traballo). 



- Elabora un plan para o incremento da súa actividade física diaria, 

reducindo os tempos de inactividade (televisión, teléfono móbil, etc.) e os 

desprazamentos con motor, e comprométese a pólo en práctica durante 

un período de tempo acordado de xeito individual ou en grupo. UD III 

Instrumento de avaliación (escala de valoración-traballo). 

- Localiza e utiliza os recursos dispoñibles no seu contorno para a 

realización de actividade física saudable. UD III e UD IV Instrumento de 

avaliación (escala de valoración-traballo). 

- Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar os hábitos 

tóxicos relacionados coa actividade física (sedentarismo, vigorexia, 

dopaxe, etc.). UD II Instrumento de avaliación (lista de control-examen) 

 

4.- Deseñar, organizar e difundir actividades para fomentar o incremento da 

práctica de actividade física diaria.  

Competencia CSC, CAA, CSIEE,CD. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no 

seu contorno e/ou a súa localidade. UD IV Instrumento de avaliación 

(escala de valoración-traballo). 

- Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física 

na vida cotiá. UD IV Instrumento de avaliación (escala de valoración-

traballo). 

- Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a 

difusión, o fomento e a práctica de actividade física saudable en grupo 

(familia, grupo clase, centro, amizades, etc.). UD IV Instrumento de 

avaliación (escala de valoración-traballo). 

 

5.- Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e as recomendacións 

dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, o sexo e a actividade física diaria.  

Competencia CMCCT, CAA, CSC. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 



- Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia 

para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada (variada, suficiente, 

etc.), e os riscos para a saúde da inxestión desmesurada de produtos 

azucrados, salgados, etc. UD V Instrumento de avaliación (Lista de 

control-Kahoot). 

- Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de 

dieta atlántica e mediterránea, e os seus beneficios. UD V Instrumento de 

avaliación (Lista de control-Kahoot). 

 

6.- Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a hidratación, e 

coñecer as recomendacións de inxestión máis adecuadas á súa idade, ao seu 

sexo e á súa actividade física diaria.  

Competencia CMCCT, CAA, CSC. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un período de 

tempo acordado, tendo en conta as recomendacións para a súa idade, o 

seu sexo e a súa actividade física diaria. UD VI Instrumento de avaliación 

(escala de valoración-traballo). 

- Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación 

adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de actividade física 

diaria. UD V Instrumento de avaliación (Lista de control-Kahoot). 

- Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar hábitos tóxicos 

relacionados coa alimentación (anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

UD II Instrumento de avaliación (lista de control-exame). 

 

7.- Deseñar, utilizar e difundir estratexias para a adquisición de hábitos de 

alimentación e hidratación saudables.  

Competencia CSC, CAA, CSIEE,CD. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Deseña, utiliza e difunde unha guía para aplicar as recomendacións 

dietéticas e de hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á actividade física 



diaria, e comprométese a aplicala durante un período de tempo acordado. 

UD VI Instrumento de avaliación (escala de valoración-traballo). 

 

8.- Deseñar dietas sinxelas, aplicando as recomendacións segundo idade, sexo 

e actividade física diaria durante un período de tempo acordado.  

Competencia CSC, CAA, CSIEE,CD. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Deseña e elabora unha proposta de almorzos e merendas saudables, 

respectando as recomendacións dietéticas para a súa idade, o seu sexo 

e o seu nivel de actividade física, e comprométese a desenvolvela durante 

un período de tempo acordado. UD VI Instrumento de avaliación (escala 

de valoración-traballo). 

 

9.- Facer unha escolla axeitada de alimentos e de bebidas á súa idade, ao seu 

sexo e á súa actividade física diaria, valorando criticamente as indicacións da 

etiquetaxe dos produtos.  

Competencia CSC, CAA, CD. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE: 

 

- Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións 

dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade física diaria. UD VII 

Instrumento de avaliación (escala de valoración-traballo). 

- Interpreta correctamente e de xeito básico a etiquetaxe nutricional dos 

produtos alimenticios, identificando os valores recomendados para a súa 

saúde. UD VII Instrumento de avaliación (lista de control-exame). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



9.- Mínimos esixibles.Criterios de cualificación 

Os criterios de avaliación, os estándares de aprendizxe mínimos e 

criterios de cualificación expóñense no aula para información dos alumnos dende 

o principio de curso: 

1.- Asistencia habitual a clase. Tres faltas sen xustificar no trimestre suporán a 

perda das posibilidades de superar a materia. 

2.- Traída do material obrigatorio para as clases. 

3.- Comportamento axeitado, cos compañeiros e co profesor. 

4.- Atención nas explicacións do profesor e esforzo por mellorar o propio traballo. 

5.- Coidado do material e instalacións. 

6.- Presentación dos traballos nas datas fixadas, acadando o 50% mínimo na 

nota correspondente a esta parte. 

7.- Realización das probas prácticas, acadando o 50% mínimo na nota 

correspondente a esta parte. 

8.- Realización das probas escritas ou orais acadando o 50% mínimo na nota 

correspondente a esta parte. 

 

Criterios de cualificación 

 

- C. Conceptuais. Coñecementos teóricos 50% da nota final. Instrumentos de 

avaliación: exames, traballos, cadernos. 

- C. Procedimentais. Parte práctica da materia 30% da nota final. Instrumentos 

de avaliación: realización de probas puntuais. 

- C. Actitudinais. Práctica diaria, traballo e esforzo persoal 20% da nota final. 

Instrumentos de avaliación: fichas de observación na posta e recollida do 

material, respecto a compañeiros e profesorado, grao de implicación nas 

actividades propostas. 

  



10.- Metodoloxía 

Os contidos a desenvolver así coma os obxectivos perseguidos serán os 

que nos fagan optar polos diferentes métodos, técnicas, estilos, etc. 

Empregaremos tanto formas de ensino aprendizaxe baseadas na recepción 

coma no descubrimento. Así recurrirase segundo as necesidades á instrucción 

directa ou á busca. 

As estratexias na práctica irán dende un traballo mais analítico e de 

mando directo, cara un traballo onde empregaremos estilos mais globais coma 

o ensino recíproco, o descubrimento guiado e a resolución de problemas. Con 

isto preténdese que o número de decisións a tomar polos alumnos antes, durante 

e ó finalizar a súa actuación sexa cada vez maior, procurando así un camino cara 

a emancipación, sendo cada vez máis autónomo e responsable das súas 

accións. 

En definitiva, preténdese vincular o alumnado a prácticas saudables, a 

través de aprendizaxes que teñan unha carga emocional positiva e que poida 

aplicar nas vivencias do seu día a día.  

En tendemos tamén a necesidade de buscar a relación con outras 

materias e, así, construír aprendizaxes significativas para facer do alumnado 

suxeitos competentes no desempeño do seu propio estilo de vida saudable. 

  



11.- Procedemento para avaliación inicial 

Faremos una avaliación inicial na que veremos o coñecemento que ten 

o alumnado sobre o que entenden por un estilo de vida saudable en relación a 

práctica da actividade física e a alimentación. 

Para elo empregaremos unha proba escrita que nos permitan ter un 

referente para elaborar unidades didácticas axeitadas. Ó longo do ano 

realizaremos un seguimento constante con observacións e anotacións dos 

diversos aspectos nunha ficha individual do alumno ; isto contribuirá á avaliación 

formativa, que incidirá nas decisións que tomemos para elaborar fichas de 

traballo individuais, variacións de actividades, metodoloxía, etc., en definitiva dos 

reforzos e ampliacións. Ó finalizar faremos unha avaliación sumativa, para 

comprobar o grao de consecución dos obxectivos. Nesta avaliación considérase 

todo o visto nas avaliacións formativas e o recollido nas avaliacións finais das 

diferentes unidades didácticas. 

En canto a cómo avaliar farémolo tanto de xeito subxectivo como 

obxectivo recurrindo así tanto a técnicas e procedementos de observación como 

de experimentación. Para elo usamos: test de composición corporal, probas 

prácticas, fichas de observación (rexistros de acontecementos), listas de control, 

escalas de clasificación ou puntuación, diarios ou informes, exames tipos test, 

exames orais e realización de traballos en clase ou fora dela. Tamén 

usaremos en casos puntuais a autoavaliación e coavaliación dos alumnos, 

buscando con elo a súa implicación persoal, o seu espírito crítico e a súa 

autonomía. 

 

  



12.- Avaliación da práctica docente. Indicadores de logro 

Para a valoración do proceso de ensinanza-aprendizaxe debemos 

valorar ademais dos alumnos ós demais elementos que interveñen en dito 

proceso: a nosa propia práctica docente e a programación didáctica. Para elo, 

debemos ter en conta: 

- Unha serie de indicadores de logro que nos servirán para comprobar o 

funcionamento da programación e valorar a nosa actuación como docente. 

- Deseñar un procedemento axeitado para recoller os datos 

correspondentes que nos permitan valorar a situación; 

- Propor as medidas de mellora que poidan ser necesarias. 

 

Indicadores de logro: 

1. Sobre a planificación: número e duración das actividades, nivel de dificultade, 

interés para os alumnos, significatividade para o proceso de ensinanza-

aprendizaxe, propostas de aprendixaxe colaborativo, cos obxectivos ben 

definidos e basadas nos intereses nos diferentes niveis dos nosos alumnos. 

3. Sobre a motivación dos alumnos: creación do conflicto cognitivo espertando a 

súa curiosidade, participación activa e consecución dun nivel óptimo de 

desenvolvemento. 

4. Sobre a participación das familias: conocedoras dos problemas de 

aprendizaxe do seu fillo e acordos facilitadores do seu desenvolvemento. 

5. Sobre as medidas de atención á diversidade: grao de consecución dos 

obxectivos propostos en alumnos con dificultades. 

6. Sobre o uso das TICS: se foi suficiente e axeitado o emprego. 

7. Sobre os temas transversais e actividades de carácter interdisciplinar. 

Para elo usaremos cuestionarios para que cubran os alumnos, contrastar 

experiencias con outros profesores e facer que outro profesor observe algunha 

das nosa clases. Ó final do curso farase unha valoración dos contidos e métodos 

empregados co alumnado, indicando que medidas e modificacións se farán para 

o vindeiro ano en relación ca elaboración da programación. 

 

  



13.- Procedemento para avaliación extraordinaria 

O alumnado que non conseguiu superar a materia realizarán un exame 

teórico-práctico dos contidos desenvoltos durante o curso. Soamente se 

avaliarán aspectos conceptuais e procedimentais, xa que os actitudiais só poden 

ser obxectivamente avaliables a través do traballo, esforzo e actitude durante o 

curso (30% polo seu grao de dominio nos contidos de tipo procedimental e 70% 

polos seus coñecementos de carácter conceptual). 

 

  



14.- Actividades de recuperación, de ampliación e reforzó 

1.- Actividades de reforzo: o alumnado que presente dificultades na asimilación 

dos contidos, se lle suxerirá que acudan a actividades de reforzo no horario dos 

recreos. 

2.- Recuperar a avaliación: durante o curso os alumnos deberán recuperar a 

parte teórica e práctica. Estas probas celebraranse durante os recreos. 

3.- Xuño: poderase celebrar un exame final en xuño. O alumno irá a este exame 

con todas as partes suspensas. 

4.- Actividades de ampliación: este tipo de actividades verémolas de xeito más 

detallado no desenvolvemento das UUDD. Usarémolas cando impartamos máis 

contidos dos previstos, ben sexa a un grupo de alumnos reducido que presenta 

unha diferencia notable de nivel con respecto dos seus compañeiros, ou ben 

sexa ó grupo clase pola súa excelente motivación por exemplo, co que se fai 

necesaria unha ampliación dos contidos programados aumentando o número e 

nivel das tarefas propostas. Tamén estas actividades estarán indicadas para 

alumnos repetidores que presenten un bo nivel da materia. 

 

  



15.- Procedemento para avaliación de materias pendentes na ESO 

Realízase un traballo en relación co bloque de contados I e outro en relación 

cobloque de contados II, para istro o profesor dará as instrucción e pautas ao 

alumnado de como o teñen que realizar e cando o teñen que entregar. 

  



16.- Materiales e Recursos didácticos.Proxecto lector. Plan 

Integración das TICS 

Os diferentes tipos de materiais que usaremos serán: 

- Material impreso: Materiais de aula en forma de apuntes e libros de texto. 

- Materiais audiovisuais: vídeos, CD´s, DVD´s... Programas de ordenador, 

internet... 

- Outros materiais: Fotos, recortes de prensa, diapositivas, bibliografía diversa...  

 

Como material impreso guía usaremos apuntes elaborados polo 

departamento que estarán a disposición. Tamén elaborará cada alumno un 

caderno no que anotará aspectos importantes do realizado e comentado nas 

clases e no que pegará follas que lle iremos proporcionando ó longo do curso 

sobre temas de interese ou pequenos traballos que deben realizar. 

Dende o departamento intentarase que os alumnos sexan autónomos e habituais 

no uso das novas tecnoloxias á hora de elaborar os traballos facilitando o acceso 

a páxinas web, blogs ou portais de interese. 

 

  



17.- Medidas de atención á diversidade 

Temos que prestar atención ós alumnos con necesidades específicas de 

apoio 

educativo. Dentro de estes diferencia: 

- Alumnos con necesidades educativas especiais. 

- Alumnos con altas capacidades intelectuais 

- Alumnado con integración tardía no sistema educativo español. 

Todo elo pode enmarcarse na denominada atención á diversidade, que 

englobará tanto á problemática que esixe modificación ou supresión de 

elementos curriculares como ós cambios non significativos. 

De modo xeral, os comportamentos dos alumnos diferéncianse uns de 

outros debido a múltiples razóns: diferencias individuais (idade biolóxica, 

limitacións sensoriais ou motrices, motivacións, intereses...), diferencias de 

grupo (étnicas, de xénero ou socioculturais), ou de contexto (familiar, social...). 

Isto tradúcese en niveis de activación diferentes, aprendizaxes heteroxéneos, 

intereses variados. 

Os resultados obtidos nas avaliacións iniciais van a orientarnos sobre as 

diferencias que existen entre os alumnos en canto niveis, motivacións, ritmos de 

aprendizaxe... Así, segundo as circunstancias, pódense propor: 

- Metodoloxías e niveis de axuda diversos, 

- Propor actividades de aprendizaxe diferenciadas, 

- Prever adaptacións de material didáctico, 

- Organizar grupos de traballo flexibles, 

- Acelerar ou diminuír o ritmo de introducción de novos contidos, 

- Organizar e secuenciar os contidos de forma distinta ou dar prioridade a 

uns núcleos de contidos sobre outros, profundizando en eles ou 

ampliándoos. 

Con todo isto intentamos adaptar tanto os elementos de acceso ó currículo 

(distintos materiais, linguaxes...) como adaptar de forma non significativa os 

elementos básicos de ese currículo. Para a nosa intervención, como xa se 

comentou na metodoloxía, empregaremos formas variadas de tratar os contidos, 

o que permitirá ir acadando unha gradación nos niveis e que os alumnos 

traballen segundo as súas posibilidades. 



A denominación de alumnos con necesidades educativas especiais 

comprende a alumnos que presentan alteracións e deficiencias de diversa 

índole, xa sexa anatómica, sensorial ou intelectual (con deficiencias de visión, 

de respiración, de adaptación social...). 

Para estes alumnos en vez de fixarnos na súa discapacidade e limitacións 

teremos en conta as súas capacidades presentes, as axudas e recursos de 

acceso ó currículo e as adaptacións que se precisan para que acaden os 

obxectivos que se estableceron para todos os alumnos de ESO. 

Faise, polo tanto, sempre necesaria a avaliación inicial para que á vista 

das súas posibilidades establezamos o xeito de intervención máis axeitado e as 

modificacións curriculares precisas. 

No caso de que soliciten unha adaptación curricular,se establecerán uns 

obxectivos adaptados, seleccionaranse os contidos axeitados e os criterios de 

avaliación serán acordes ás capacidades a valorar. Dita selección realízase co 

obxectivo de que logre acadar uns obxectivos acordes ás súas posibilidades, 

que sexan funcionais e significativos, podendo chegar a necesitar tomar como 

referencia obxectivos e contidos do nivel de primaria. 

En resumo, de forma xeral para atender á diversidade do alumnado: 

1.- Diversificarase a información para que cada alumo (segundo criterio do 

profesor) poida seguir os apartados máis axeitados. 

2.- Asúmense as diferencias no interior do grupo e se propoñen exercicios de 

diversa dificultade. 

3.- Facilítase avaliación individualizada na que se fixan as metas que o alumno 

debe acadar a partir de criterios derivados das súas propias capacidades e 

situación inicial. 

  



18.- Interdisciplinariedade 

Programaranse contidos de xeito integrador, progresivo e complementario, tendo 

en conta que cada unha das competencias básicas do currúculo acádase a 

través do traballo en varias materias. A interrelación dos contidos de Promoción 

de estilos de vida saudables con outras áreas: 

- Área de Matemáticas: relacionaranse aspectos da nosa materia coma o calculo 

da frecuencia cardíaca ou o calculo do IMC, así como o calculo das calorías e 

proporción de ingredientes nos alimentos embasados. 

- Área de Ciencias da Natureza: o control do corpo, tensión, relaxación e 

respiración; aspectos básicos de nutrición; identificación dos principais órganos 

e sistemas do corpo. 

- Área de Educación Física: Dado que so contados traballados nesta materia 

compleméntanse mutuamente ao abordar o movemento como instrumento para 

acadar un estilo de vida saudable, así como a alimentación en relación coa 

saúde. 
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1. INTRODUCIÓN 

 

Esta programación didáctica desenvolverase no curso 2021-2022 cos alumnos de Educación Infantil e Educación Primaria do C.P.I. O Feal 

(Narón) na provincia da Coruña. 

Está confeccionada partindo da situación actual en canto o COVID e seguindo o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 (versión 6/7/21). 

No apartado de estratexias metodolóxicas abordase como se levara a cabo a actividade lectiva dependendo dos posibles 

escenarios: presencial, semipresencial ou non presencial. 

Igualmente para a elaboración desta programación tívose presente: 

- Currículo vixente de E.I e E.P de Relixión Católica. 

- As características das nenas e nenos do centro. 

- Os intereses da zona próxima de desenvolvemento do alumnado para buscar o potencial motivador axeitado aos seus intereses. 

- As necesidades de extrapolación dos contidos a realidade cotiá dos nenos e nenas. 

- Os recursos tanto materiais como espaciais, adaptándonos a nova situación xerada pola pandemia. 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf
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2. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

A ensinanza relixiosa pretende contribuír á formación integral dos nenos. Procurase axudarlles a interiorizar o mundo que os rodea, as 

súas experiencias, integrándoos no proceso global do coñecemento da realidade. Este proceso ten lugar na súa experiencia diaria, que se produce 

tanto no ámbito escolar como familiar e social. 

Os obxectivos que se intentan conseguir, están elaborados tendo en conta os obxectivos establecidos para a ensinanza de relixión e moral 

católica nesta etapa. Están plantexados en relación cos indicados no conxunto da ensinanza de educación infantil, tendo en conta en todo 

momento as características psicolóxicas, persoais e familiares dos nenos. 

O finalizar a educación infantil pretendese que o alumnado desenvolva os seguintes obxectivos: 

- Descubrir o propio corpo, como agasallo de Deus, promovendo a confianza e o desenvolvemento das súas posibilidades persoais.  

- Recoñecer no entorno familiar e social manifestacións que expresan a vivencia da fe católica e identifican a comunidade relixiosa a que 

pertence.  

- Observar e describir elementos e relatos relixiosos cristián que permitan o neno desenvolver os valores e actitudes básicas de respecto, 

ledicia e admiración.  

- Expresar e celebrar as tradicións, festas e aniversarios máis importantes, exercitando as primeiras habilidades motrices, para relacionarse 

cos demais e para acceder a oración, os cantos de abalanza e o sentido das festas relixiosas.  

- Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a cooperación e a xenerosidade como medio de expresar o amor de 

Deus e a fraternidade.  

- Descubrir que os cristián chaman Pai a Deus Creador de todas as cousas, e saben que está con todos nos, quérenos e perdóanos sempre.  

- Coñecer que Xesús naceu en Belén e é amigo de todos e quérenos, morreu por nos e resucitou para estar con nos.  
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- Valorar que a Virxe María é a Nai de Xesús e tamén Nai de todos, que forman una gran familia.  

- Respectar as persoas e cousas do seu entorno, coidalas e preocuparse delas, como Xesús fixo e nos ensinou a facer. 

RELIXIÓN E.I. 3Anos 
1ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios deAvaliación 
 Facerlles ver aos nenos a importancia do 

colexio e o bo que é coñecer outrosnenos. 

 Dar a coñecer a Xesús como amigo de 

todas as persoas e en especial 

dosnenos. 

 Saber que Xesús quéreos e invítaos a 

ser amigosseus. 

 No colexio aprendemos cousas e facemosamigos. 

 Xesús quérenos. A alegría de que sermos amigos 

deXesús. 

 Crear un ambiente de amizade entre osnenos. 

 Actitudes de amizade cos demais. Os amigos xogan 

xuntos, axúdanse,comparten. 

 Xenerosidade cosamigos. 

 Alegría por ter novos amigos e por ser amigos de 

Xesús. 

 Mostrar alegría por ter novos amigos. 

 Saber que Xesús é amigo de todos os nenos. 

 

 Espertar a sensibilidade dos nenos para que 

aprecien e valoren  a  beleza danatureza. 

 Fomentar o respecto e o coidado da 

natureza, dos animais e  das persoas. 

 

 Experiencias e preguntas do neno na súa relación 

coanatureza. 

 Distinguir comportamentos concretos de respecto e 

coidado da natureza e daspersoas. 

 Expresar sentimentos de admiración ante as marabillas 

danatureza. 

 Discriminar accións positivas e negativas no coidado do 

medio. 
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 Axudar aos nenos a descubrir signos 

externos do Nadal. 

 Dar a coñecer a relación dos Reis Magos 

co nacemento de Xesús. 

 Iniciar   no   sentido   cristián   das festas 

de Nadal. 

 Suscitar actitudes de 

aproximación e cariño a Xesús. 

 

 No Nadal recordamos o nacemento de Xesús e 

celebrámolo con alegría. 

 Relato: A adoración dos Magos. 

 Xesús é o personaxe máis importante das festas de Nadal. 

 Belén, recórdanos o nacemento de Xesús. 

 Identificar costumes de Nadal. 

 Nomear os personaxes que coñezan do belén. 

 Expresar, mediante diversas linguaxes, a alegría propia do 

Nadal. 

 Participar e colaborar nas actividades que  se realizan na 

clase con ocasión do Nadal. 

 Saber que o máis importante do Nadal é celebrar o 

nacemento de Xesús. 

 Contar o esencial do  relato da visita dos Magos a Xesús. 

 Identificar personaxes do belén: Xesús, María, Xosé,  os 

Magos,… 

 Recoñecer algúns símbolos e tradicións típicas do Nadal. 

 Colaborar nas  actividades que se organizan na clase con 

ocasión do Nadal. 

2ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Acercarlle ao neno o concepto de familia 

como espazo de manifestación de cariño. 

 Fomentar  expresións  de cariño e 

amor   cara   ás    persoas   da   nosa 

familia. 

 Suscitar actitudes de colaboración na 

familia e de agradecemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Experiencias positivas do neno na súa vida familiar. 

 Escenas da vida de Xesús neno: relación cos seus 

pais, vida diaria, actividades,… 

 Valores fundamentais na vida familiar: o amor e a 

colaboración. 

 Vivir en familia é colaborar e compartir. 

 Comentar quen formaban a familia de Xesús 

 Expresar sentimentos de cariño e alegría pola súa familia. 

 Saber os nomes da familia de Xesús. 

 Identificar na propia familia xestos que expresan cariño, 

colaboración e o feito de compartir. 

 Adquirir compromisos concretos de axudar e colaborar na 

familia. 

 Recoñecer a importancia de ter 

amigos. 

 Presentar a Xesús como un  amigo 

que nos quere e está cerca  de nós. 

 Comprender algúns valores 

relacionados coa amizade 

 A importancia de ter amigos. 

 Xesús é un amigo que nos quere e nos axuda. 

 Signos de amizade con Xesús. 

 Valores relacionados coa amizade. 

 Crear ambiente de amizade no medio dos nenos. 

 Expresións de cariño cara aos amigos. 

 Identificar e describir actitudes e comportamentos propios 

dos amigos. 

 Mostrar que comprendeu en que consiste ser amigos e 

aplicalo á relación con Xesús e cos demais. 

 Expresar sentimentos de cariño cara a Xesús e cara aos 

demais. 
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 Axudarlles aos nenos a descubrir 

cousas que poden facer por si 

mesmos. 

 Mostrar accións de Xesús que poñen 

de manifesto que fixo o ben aos 

demais. 

 Facer conscientes aos nenos da súa 

capacidade para facer o ben  aos 

demais. 

 Accións dos nenos que manifestan a súa capacidade 

de facer cada vez máis cousas por si mesmos. 

 Facerlle o ben aos demais a exemplo de Xesús. 

 Describir cousas que os nenos poden facer por si 

solos. 

 Poñer exemplos de accións que poden realizar para 

facer o ben aos demais. 

 Dispoñibilidade para facer cousas polos demais 

 Recoñecer as súas capacidades e limitacións ao realizar 

cousas por si mesmos. 

 Mostrar satisfacción cando realizan algunha acción por si 

mesmos. 

 Poñen exemplos de como poden facer o ben aos demáis. 

3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a importancia da familia e 

recoñecerse membro dela. 

 Provocar actitudes de admiración e  

agradecemento  cara  ás  persoas da 

súa familia. 

 Valorar   a  igrexa  como   o  lugar onde 

van  os  cristiáns  rezar  e estar con 

Xesús. 

 

 A igrexa é a casa onde se reúnen os amigos de Xesús. 

 Recoñecer os membros da súa familia: pais, irmáns, 

avós, tíos, primos etcétera. 

 Actitudes de admiración e agradecemento cara ás 

persoas que forman a familia. 

 Ser conscientes da familia que teñen e sentirse satisfeitos 

dela. 

 Saber que o valor de compartir é un dos  trazos máis 

importantes dos amigos de Xesús. 

 Saber que a igrexa é coma unha casa onde se reúnen os 

amigos de Xesús. 

 

 Suscitar a experiencia do neno na 

relación coa súa nai. 

 Presentar a María como a nai que 

Deus elixiu para Xesús. 

 Recoñecer  a  María como nai  de 

Xesús e nai dos cristiáns. 

 

 

 

 

 A figura da nai: cariño e gratitude. 

 María, nai de Xesús, é tamén nai de todos os cristiáns. 

mes de maio: flores para María. 

 Identificar algunhas cousas que as nais fan polos seus 

fillos. 

 Enumerar cousas que a nai fai polos seus fillos. 

 Dicir diversas formas de expresar cariño e 

agradecemento ás nais. 

 Saber que María é a nai de Xesús     e     de     todos os 

cristiáns.  
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 Recoñecer as festas como  días de 

alegría, de descanso e de gozar coa 

familia e os amigos. 

 Recoñecer o domingo como festa 

familiar e relixiosa. 

 

 Domingo é día de descanso para gozar da familia e 

dos amigos. 

 Domingo é un día de festa para os cristiáns. 

 Identificar diferentes tipos de festas que celebran. 

 Apreciar o domingo como día de descanso e de 

convivencia familiar. 

 

 Explicar que festas celebran  e como o fan. 

 Dicir que diferenzas hai entre un domingo e un día de 

colexio. 

 Saber que os amigos de Xesús van á igrexa os domingos. 

 

 

RELIXIÓN E.I. 4Anos 
1ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios deAvaliación 
 Distinguir  diversos  elementos  da 

natureza e valorar a súa función  e 

beneficio. 

 Apreciar  a  beleza  da  natureza e 

recoñecer    que   foi   creada   por Deus. 

 Valorar a creación como un regalo de  

Deus  para  uso  e  deleite   de todos. 

 Fomentar pautas de comportamento 

respectuoso co medio ambiente. 

 Motivar os nenos para que colaboren no 

coidado da natureza 

 Experiencias do neno no seu contacto coa natureza. 

 Mensaxe bíblica sobre a orixe do mundo. 

 Todo o que fixo Deus é bo e bonito. 

 A creación é un regalo de Deus a todos os homes e 

mulleres do mundo. 

 Localizar e describir elementos da natureza. 

 Distinguir comportamentos concretos de respecto e 

coidado da natureza. 

 Admirar a beleza da natureza e interesarse por coñecela 

mellor. 

 Respectar e coidar a natureza. 

 

 Citar algunhas cousas que podemos facer co noso corpo. 

 Valorar as funcións que realizan algúns elementos da 

natureza. 

 Mostrar actitudes de respecto e coidado cara aos animais e o 

medio ambiente. 

 Discernir comportamentos positivos e negativos co medio 

ambiente. 
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 Recoñecer e valorar todas as cousas que 

podemos facer. 

 Coñecer a mensaxe bíblica sobre  a 

creación do home e da muller. 

 Ser conscientes de que a vida é  un 

regalo de Deus que habemos de 

agradecer e coidar. 

 Mostrar agradecemento e alegría polas 

cousas que podemos facer co corpo. 

 Animar aos nenos a valorarse a si 

mesmos e a aceptar e respectar aos 

demais. 

 Facemos moitas cousas co corpo. 

 Vivimos unidos e relacionámonos. 

 Mensaxe bíblica sobre a creación do home e da muller. 

 Os homes e as mulleres somos o máis importante  que 

Deus creou. 

 Enumerar varias das actividades que realizamos ao longo 

do día. 

 Admiración e alegría pola vida. 

 Actitudes de respecto e coidado, cara a nós mesmos e 

cara aos demais. 

 Valorar a nosa relación cos compañeiros e compañeiras 

da clase. 

 Citar algunhas cousas que podemos facer co noso corpo. 

 Contar o relato bíblico da creación do home e a muller. 

 Mostrar actitudes de coidado e agradecemento polo propio 

corpo. 

 Mostrar actitudes de respecto e coidado cara aos animais e o 

medio ambiente. 

 Manifestar actitudes de admiración e respecto ás persoas. 

 

 Situar os nenos ante as festas de Nadal e 

descubrir algúns dos seus símbolos. 

 Relacionar as festas de Nadal co 

nacemento de Xesús. 

 Coñecer o relato do nacemento de Xesús 

a partir da escena evanxélica do anuncio 

do anxo  aos pastores. 

 Destacar a festa familiar como expresión 

do sentido cristián do Nadal. 

 Costumes e tradicións típicas de Nadal. O belén. 

 Relato do anuncio do nacemento de Xesús aos pastores. 

 Celebración do nacemento de Xesús. 

 Nadal é unha festa cristiá; é alegría e compartir. 

 A festa familiar do Nadal. 

 Revivir recordos e costumes de Nadal. 

 Crear ambiente de Nadal no arredor do neno. 

 

 

 

 

 

 

 Discriminar símbolos e feitos de carácter relixioso propios 

do Nadal. 

 Contar con coherencia o relato del evanxeo. 

 Mostrar actitudes  favorables a compartir cos 

compañeiros, a familia,… 

 Formular que o máis importante do Nadal é o nacemento 

de Xesús. 
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2ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Destacar a familia como o marco máis 

importante onde vivimos a experiencia 

de compartir. 

 Integrar a experiencia de compartir na 

relación cos compañeiros da clase. 

 Reflexionar sobre o feito de que 

moitos nenos non teñen cubertas as 

súas necesidades básicas. 

 Suscitar actitudes de 

responsabilidade e solidariedade no 

ámbito familiar, cos amigos e 

compañeiros e coas persoas máis 

desfavorecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xesús compartiu e ensinou a compartir. 

 Accións cotiás en que os nenos poden compartir. 

 Situacións dos alumnos en que axudan e comparten 

no ámbito familiar. 

 Moitos nenos no mundo non teñen cubertas as súas 

necesidades básicas. 

 Revivir situacións en que os alumnos comparten. 

 Aplicar a experiencia de compartir a situacións cotiás 

dos nenos. 

 Realizar algúns xestos simbólicos que predispoñan a 

compartir. 

 Valorar as accións e xestos de compartir propios e 

alleos. 

 Alegría provocada pola acción de compartir. 

 Saber que compartir é dar, prestar, axudar, regalar, 

repartir,… 

 Poñer exemplos de accións que poden realizar para 

compartir na casa e no colexio. 

 Valorar o feito de dispoñer de todo o necesario para vivir. 

 Saber que moitos nenos non teñen o necesario para vivir. 

 Propoñer accións representativas da acción de compartir. 

 Axudar os nenos a descubrir a imaxe 

de Deus como Pai e Nai á vez que nos 

quere, coida  e protexe. 

 Invitar os nenos a  confiar  en Xesús 

como un amigo que sempre está 

connosco. 

 Valorar as persoas que nos coidan 

como un regalo de Deus. 

 Facer que os nenos  caian  na conta 

de que eles tamén poden coidar a 

outros. 

 Suscitar sentimentos de 

agradecemento, confianza e alegría. 

 Necesitamos que nos coiden e protexan. 

 Parábola da ovella perdida. 

 Deus cóidanos igual que o pastor coida as súas 

ovellas. 

 Xesús é o noso amigo: tamén nos quere e nos coida. 

 Moitas persoas quérennos e cóidannos: Son  un 

regalo de Deus. Deus cóidanos por medio delas. 

 Tamén nós podemos coidar a outros. 

 Identificar situacións en que nos coidan e protexen. 

 Relacionar o coidado e protección das persoas do 

noso arredor co coidado de Deus. 

 Propoñer situacións en que podería axudar a outros 

nenos. 

 

 Parábola da ovella que se perdeu e o pastor que a 

atopou. 

 Asociar a Deus e a Xesús a imaxe do pastor exposta na 

parábola. 

 Manifestar agradecemento a Deus, a Xesús, á familia, 

aos profesores e, en suma, a todos aqueles que  nos 

coidan. 

 Entender que coidar outros nenos é  axudalos, 

consolalos, acompañalos,… 

 Identificar situacións en que poderían      axudar      

outros nenos e nenas. 
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 Iniciar os nenos no contexto da 

Semana Santa e inicialos no seu 

sentido cristián. 

 Presentar aos nenos a festa do 

Domingo de Ramos, inicio da Semana 

Santa. 

 Descubrir algúns símbolos 

relacionados coa Semana Santa e a 

Pascua. 

 

 Costumes e celebracións da Semana Santa. 

 Relatos bíblicos: Entrada de Xesús en Xerusalén e 

Xesús resucitou. 

 Revivir tradicións e costumes populares da Semana 

Santa. 

 Contar con coherencia os relatos da entrada de  

Xesús en Xerusalén e da aparición de Xesús a unhas 

mulleres. 

 Valor do sentido cristián das festas  de  Semana 

Santa. 

 

 Saber que a Semana Santa empeza o Domingo de 

Ramos. 

 Asociar a festa do Domingo de Ramos á entrada de 

Xesús en Xerusalén. 

 

3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a importancia da auga 

como elemento  imprescindible para a 

vida. 

 Facer conscientes os nenos da 

importancia da auga e do seu uso 

responsable. 

 Dar a coñecer o valor simbólico da 

auga no bautismo de Xesús e no 

bautismo cristián. 

 

 Situacións en que os nenos usan a auga. 

 A auga é necesaria para vivir. 

 A cerimonia do bautismo e signos presentes nel: a 

auga, a pía bautismal, o cirio,…bautismo fainos 

amigos de Xesús. 

 Distinguir os bos usos da auga. 

 Comentar a escena evanxélica do bautismo  de 

Xesús. 

 Actitudes de agradecemento pola auga. 

 Actitudes de responsabilidade fronte ao bo uso da 

auga. 

 

 Valorar a auga como elemento imprescindible na vida 

cotiá. 

 Ter claro en que consiste usar ben a auga. 

 Saber que a auga do bautismo nos fai amigos de Xesús. 

 Entender o bautismo como unha festa moi importante 

para os cristiáns. 

 Saber que a auga é o símbolo máis importante para os 

cristiáns. 

 Presentar o templo ou igrexa como 

lugar de encontro dos cristiáns con 

Xesús. 

 Promover no neno actitudes de 

respecto cando se está nunha igrexa. 

 Motivar os nenos para que colaboren 

no coidado da natureza. 

 Diferentes  edificios  próximos  ao  neno   entre  eles, 

edificios relixiosos: o templo ou igrexa. 

 A igrexa é un lugar de oración. 

 Recoñecer unha igrexa polos seus signos externos. 

 Explicar o significado da igrexa para os cristiáns. 

 Valor dos símbolos que hai nunha igrexa. 

 Actitude de respecto na igrexa. 

 

 Saber recoñecer unha igrexa. 

 Entender que a igrexa é un lugar de oración e explicar o 

que iso quere dicir. 

 Saber que rezar é falar con Xesús e contarlle as nosas 

cousas. 

 Recoñecer o valor dos símbolos que hai nunha igrexa: o 

altar, a cruz,… 
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 Experimentar a alegría que sentimos 

cando axudamos outras persoas. 

 Presentar a María como exemplo de 

axuda aos demais. 

 Recoñecer que María, a nai de Xesús, 

é tamén a nosa nai do ceo. 

 Facer conscientes os nenos  da súa 

capacidade para axudar os demais. 

 Situacións vividas polos nenos en que axudan a 

outros ou son axudados. 

 María é a nosa nai: quérenos, axúdanos, protéxenos. 

 Dispoñibilidade para axudar a outras persoas. 

 Recoñecemento e gratitude ás persoas que axudan. 

 Alegría por sentirnos queridos e protexidos por María. 

 

 Expresar con exemplos en que consiste axudar. 

 Saber que María é a nai de Xesús e, tamén, a nosa nai  do 

ceo. 

 Sentirse satisfeito de poder axudar a outros, tanto na casa 

como no colexio. 

 Saber agradecer os  xestos de axuda que recibe dos 

demais. 

 

 

RELIXIÓN E.I. 5Anos 
1ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios deAvaliación 
 Reforzar  a  imaxe  de  Deus, Creador e 

Pai 

 Recordar que Deus creou  a natureza, 

todos os homes e mulleres e quérenos 

e cóidanos a todos por igual.. 

 Relacionar  o coidado das persoas  e da 

natureza co amor a Deus. 

 Comprender  que  a natureza e as 

persoas sons bens que debemos coidar. 

 Moitas persoas quérennos, cóidannos e protéxennos. 

 Deus quérenos e cóidanos a todos por igual: somos fillos 

seus. 

 Facer as cousas ben e axudar aos demais é mellorar o 

mundo. 

 Identificar algunhas situacións nas que somos queridos e 

coidados. 

 Agradecemento cara a todas as persoas que nos queren e 

nos coidan. 

 Valorar o respecto e coidado da natureza e das persoas. 

 Disposición a gozar e coidar da natureza e das persoas. 

 Explicar por que podemos confiar en Deus, tal como ensina 

Xesús. 

 Manifestar sentimentos de agradecemento a Deus e de 

confianza nel. 

 Mostrar admiración  e respecto pola natureza e polas 

persoas. 

 Admirar a Biblia como  o  libro sagrado dos 

cristiáns. 

 Saber que os evanxeos son catro libros da 

Biblia que falan de  Xesús. 

 

 A Biblia é un libro relixioso: nel está escrito o que 

sabemos de Deus. 

 Os evanxeos son catro libros que están na Biblia e falan 

de Xesús. 

 Comentar para que utilizamos os libros e que achegan. 

 

 Saber que a Biblia é un libro sagrado porque nos fala de 

Deus. 

 Identificar os evanxeos como libros da Biblia que contan 

historias de Xesús. 
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 Lembrar algúns costumes e tradicións 

típicos do Nadal. 

 Axudar a comprender que o máis 

importante destas festas é o nacemento 

de Xesús, e que isto é o que celebramos. 

 Lembrar o relato evanxélico do nacemento 

de Xesús. 

 

 Costumes e tradicións populares típicas do Nadal. 

 Revivir recordos e costumes do Nadal. 

 Realizar xestos de paz e solidariedade. 

 Sentimentos de paz e alegría asociados ao Nadal. 

 Valor do sentido cristián da festa de Nadal. 

 Participar e colaborar nas actividades que se realizan na 

clase con ocasión do Nadal. 

 Enumerar costumes e tradicións típicas de Nadal. 

 Identificar os  personaxes máis importantes que se 

representan no belén. 

 Saber explicar que é o máis importante das festas de 

Nadal. 

 Relacionar o nacemento de Xesús con actitudes de 

paz, amor e solidariedade. 

2ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a importancia de ter 

amigos. 

 Coñecer quen foron os amigos de 

Xesús e como foi a súa relación con 

eles. 

 Presentar a Xesús como un amigo 

que nos quere e está cerca de  nós. 

  Comprender algúns valores 

relacionados coa amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os amigos: que os define, como son, que fan. 

 Amigos de Xesús: os nenos, os apóstolos os pobres, 

os enfermos. 

 Valores relacionados coa amizade. 

 Describir e localizar situacións que manifestan 

amizade. 

 Valor da amizade de Xesús e da relación cos demais. 

 Actitudes de amizade e solidariedade cos demais. 

 Valor da amizade, signo da amizade con Xesús. 

 Xenerosidade cos amigos. 

 Expresións de cariño cara aos amigos. 

 Identificar e  describir actitudes e comportamentos 

propios de amigos. 

 Saber quen foron e son amigos de Xesús. 

 Mostrar que comprendeu en que consiste ser amigos e 

aplicalo á relación con Xesús e cos demais. 

 Expresar sentimentos de cariño cara a Xesús e cara aos 

demais. 
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 Analizar situacións de perdón para 

comprender que este nos devolve a 

paz, a alegría e a amizade. 

 Entender que perdoar é moi 

importante para convivir en paz. 

 Coñecer a  mensaxe  de  Xesús sobre 

o perdón aos demais. 

 Fortalecer  o  compromiso  dos nenos 

de facer as paces. 

 Experiencias dos nenos nas que perdoan, piden 

perdón e son perdoados. 

 Perdoar é propio dos amigos de Xesús. 

 Perdoar é facer as paces e volver ser amigos. 

 Analizar situacións de perdón e valoralas. 

 Poñer exemplos no que pedise perdón ou perdoase. 

 Alegría por saber que Deus nos perdoa sempre e a 

todos. 

 Valor do perdón como expresión de amor e camiño 

para lograr a paz e a convivencia. 

 

 Aplicar a mensaxe cristiá do perdón a  situacións 

concretas. 

 Ter claro que Xesús nos ensina a perdoar sempre. 

 Asociar a acción de perdoar  á de saber ceder e facer as 

paces. 

 Recoñecer xestos e símbolos relacionados coa paz e co 

feito de facer as paces. 

 Contar situacións en que pedisen perdón e fosen 

perdoados. 

 Axudar aos nenos a recoñecer a 

necesidade de amar e ser  amados. 

  Descubrir o amor  como  distintivo 

dos cristiáns ou amigos de Xesús. 

 Suscitar sentimentos de alegría e 

agradecemento por amar e sentirnos 

amados. 

 Motivar os  nenos para que poñan  

en práctica as actitudes cristiás  que 

aprenderon: amor, axuda, 

xenerosidade, perdón etcétera. 

 Manifestacións de amor que os nenos reciben e dan. 

 Xesús ensina a amar a todos sen distinción. Relato 

bíblico: Parábola do bo samaritano. 

 Situacións dos nenos en que é aplicable a mensaxe 

da parábola. 

 Amar a Deus e os demais é o máis importante para 

os amigos de Xesús. 

 Actitude de solidariedade cara aos demais e 

sentimentos de alegría na axuda aos demais. 

 

 

 Lembrar e verbalizar a parábola do bo samaritano. 

 Dicir casos en que os propios nenos poidan actuar como 

o bo samaritano. 

 Recoñecer que Xesús nos ama e nos ensina a amar a 

Deus e aos demais. 

 Saber que o máis importante para os amigos de Xesús é 

amar a Deus e aos demais. 

 Constatar  o contexto sociocultural 

da Semana Santa e o seu sentido 

cristián. 

  Coñecer algúns feitos relativos á 

paixón, morte e resurrección de 

Xesús. 

 

 As festas de Semana Santa: celebrar que Xesús 

morreu e resucitou. 

 Xesús vive e está connosco. 

 Revivir tradicións e costumes da Semana Santa. 

 Aprecio e interese polos actos e tradicións relixiosas 

da Semana Santa. 

 Sentimentos de admiración e cariño a Xesús. 

 Saber que “Xesús morreu na cruz por amor e ao terceiro 

día resucitou” e que resucitar é “volver vivir para 

sempre”. 

 Valorar a Pascua como a festa máis importante para os 

cristiáns. 
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3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a importancia do grupo e 

interesarse por realizar actividades 

en común. 

 Iniciar na comprensión da Igrexa 

como o grupo ou a familia formada 

por Xesús e os seus amigos. 

 Insistir  na  presenza  de  Xesús 

entre nós e na Igrexa. 

 Experiencia do neno na súa participación en 

actividades actividades de grupo. 

 A Igrexa é o grupo formado polos amigos e amigas  

de Xesús. 

 Todos os cristiáns pertencen á Igrexa. 

 Xesús está con nós e é o noso amigo. 

 Describir e localizar actividades que se realicen en 

grupo. 

 

 Poñer exemplos de actividades que fan en grupo. 

 Describir a Igrexa como o grupo ou a familia formada 

polos amigos de Xesús. 

 Citar algunhas das actividades que se realizan na Igrexa 

(por exemplo, a eucaristía). 

 Recoñecer que Xesús está cos seus amigos na Igrexa. 

 Descubrir o valor das festas  pola  

súa relación co que se celebra nelas. 

 Coñecer o relato en que Xesús 

instituíu a eucaristía. 

  Relacionar o domingo coa 

celebración da eucaristía. 

 Lembrar que  a  eucaristía  é  a 

acción máis importante das festas 

cristiás. 

 Experiencias de celebracións familiares. 

 Os domingos celebramos a eucaristía. 

 Comentar a experiencia das festas: que se celebra, 

cando, que se fai etcétera. 

 Detectar signos de que o domingo é a festa cristiá. 

 Relacionar a festa cristiá coa eucaristía. 

 Apreciar o valor das festas relixiosas cristiás. 

 Apreciar o domingo como un día de descanso, de 

alegría e de convivencia familiar. 

 

 Relacionar o sentido das festas co acontecemento que 

se celebra nelas. 

 Relacionar a eucaristía coa última cea de Xesús. 

 Describir a eucaristía como reunión dos amigos de 

Xesús con el. 

 Identificar algúns símbolos relixiosos. 
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3. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES  

(*) C (**) 

CCBB 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A creación como 

agasallo de Deus. 

 

 O home, obra mestra 

da creación. 

 

 A comunicación do 

home con Deus. 

1. Identificar e valorar a 

creación como acto de 

amor de Deus ao home. 

 

2. Recoñecer a relación 

intrínseca que existe entre 

Deus e o home. 

 

3. Coñecer que a persoa é 

un ser capaz de falar con 

Deus. 

 

1.1 Coñece, respecta e coida a obra 

creada. 

B AA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

observación 

directa, exposición 

1.2 Expresa con palabras propias o 

asombro polo que Deus fai. 

B CL 

SIEE 

2.1 Identifica e enumera os coidados 

que recibe na súa vida como don de 

Deus. 

B CL 

 

3.1 Coñece e aprecia a través de 

modelos bíblicos que o home é 

capaz de falar con Deus. 

I CL 

CSC 

CEC 

3.2 Memoriza e reproduce fórmulas 

sinxelas de petición e 

agradecemento. 

B CL 

AA 
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BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

 Deus acompaña ao 

home na historia. 

 

 Deus fala aos homes 

como amigos. 

1. Recoñecer e apreciar a 

relación paterno-filial entre 

Deus e o home. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Coñece e valora que Deus fala a 

Abrahan e Moisés para ser o seu 

amigo. 

I CL 

CSC 

oral 

1.2 Sinala e representa as 

características da amizade de Deus 

co home: coidado, protección, 

acompañamento, colaboración, etc. 

A AA 

CSC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Xesús, o fillo de Deus 

faise home, vive e 

crece nunha familia. 

 

 Acontecementos e 

lugares xeográficos 

importantes na vida 

de Xesús. 

 

 Xesús morreu para 

nosa salvación. 

1. Relacionar lugares e 

acontecementos nos que 

Deus expresou o seu amor 

polos homes na vida de 

Xesús. 

 

2. Coñecer e ordenar os 

principais momentos da 

paixón e morte de Xesús. 

1.1 Nomea e asocia, lugares e 

acontecementos importantes da vida 

de Xesús. 

B CL 

CEC 

2.1 Nomea e secuencia 

representacións gráficas dos 

momentos esenciais da paixón, 

morte e resurrección de Xesús. 

B CL 

CD 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

 A Igrexa, familia de 1. Recoñecer que os 

cristiáns formamos unha 

1.1 Asocia as características da I AA 
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DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

Xesús. 

 

 Espazo e tempo 

sagrado na Igrexa. 

 

 O domingo, día 

adicado ao Señor. 

familia. 

2. Distinguir os espazos e 

tempos sagrados doutros 

lugares e tempos. 

3. Subliñar os elementos 

distintivos do domingo 

como día especial. 

familia da Igrexa coas da súa familia. CSC 

2.1 Expresa o respecto ao templo 

como lugar sagrado. 

B AA 

CSC 

CEC 

3.1 Coñece e expresa o sentido do 

domingo. 

B CL 

CSC 

CEC 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

(*) C (**) 

CCBB 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 Deus, pai da 

humanidade, quere a 

nosa felicidade. 

 

 Deus crea ao home 

para ser o seu amigo. 

O Paraíso como 

signo de amizade. 

1. Identificar na propia vida 

o desexo de ser feliz. 

2. Recoñecer a 

incapacidade da persoa 

para alcanzar por si 

mesmo a felicidade. 

3. Apreciar a bondade de 

Deus Pai que creou ao 

home con este desexo de 

felicidade. 

4. Entender o Paraíso 

como expresión da 

amizade de Deus coa 

humanidade. 

1.1 Toma conciencia e expresa os 

momentos e as cousas que lle fan 

feliz a el e ás persoas da súa 

contorna. 

B CL 

AA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Descobre e nomea situacións nas 

que necesita ás persoas, e sobre 

todo a Deus, para vivir. 

I CL 

AA 

CSC 

3.1 Valora e agradece que Deus 

creoulle para ser feliz. 

B AA 

CSC 

4.1 Le e comprende o relato bíblico 

do Paraíso. 

A CL 

CEC 

4.2 Identifica e representa 

graficamente os dons que Deus fai 

ao home na creación. 

A CD 

SIEE 

 

4.3 Expresa, oral e xestualmente, de 

forma sinxela, a gratitude a Deus 

pola súa amizade. 

B CL 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

 A Biblia narra o que 1. Identificar a acción de 

Deus na historia en relatos 

1.1 Coñece, memoriza e reconstrúe 

relatos bíblicos da acción de Deus na 

A CL 

AA 
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DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

Deus fixo na historia. 

 

 Deus actúa na 

historia. A amizade 

de Deus cos 

Patriarcas. 

 

 Deus propón ao 

home un camiño de 

encontro con El. 

bíblicos. 

 

2. Coñecer e valorar na 

vida dos Patriarcas os 

trazos de Deus Pai: 

protección, coidado e 

acompañamento. 

 

3. Recoñecer e apreciar 

que Deus busca sempre a 

salvación do home. 

 

 

historia. CSC 

CEC 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

observación 

directa, exposición 

oral 

1.2 Selecciona e representa distintas 

escenas bíblicas da acción de Deus 

na historia. 

I CD 

SIEE 

CEC 

2.1 Asocia expresións e 

comportamentos dos Patriarcas nos 

relatos bíblicos a través de recursos 

interactivos. 

A CL 

CD 

2.2 Dramatiza momentos da vida dos 

Patriarcas onde se exprese a 

protección, o coidado e o 

acompañamento de Deus. 

I AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Escoita e describe coas súas 

palabras momentos nos que Deus 

axuda ao pobo de Israel. 

I CL 

CEC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Deus elixe a María 

para que O seu fillo 

fágase home. 

 

 O Advento, espera do 

 

1. Coñecer e valorar a 

resposta de María a Deus. 

2. Aprender o significado 

do tempo de Advento. 

1.1 Le e expresa, verbal ou 

graficamente, o relato da 

Anunciación. 

B CL 

CEC 

1.2 Dramatiza a misión dos 

personaxes que interveñen na 

Anunciación. 

B SIEE 

CEC 
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cumprimento da 

promesa de 

salvación. 

 

 O Nadal: nacemento 

do Salvador. 

3. Identificar o significado 

profundo do Nadal. 

2.1 Identifica os signos de Advento 

como tempo de espera. 

B AA 

CEC 

2.2 Recoñece e valora a necesidade 

da espera como actitude cotiá da 

vida. 

A AA 

CSC 

3.1 Coñece o relato do nacemento de 

Xesús e descobre na actitude e 

palabras dos personaxes o valor 

profundo do Nadal. 

B CL 

CSC 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 Bautismo: 

incorporación á 

Igrexa. 

 

 A unidade eclesial: 

fillos dun mesmo Pai. 

 
 

 Xesucristo santifica o 

tempo: o ano litúrxico. 

1. Recoñecer o Bautismo 

como medio para formar 

parte da Igrexa. 

2. Observar e comprender 

os signos presentes na 

liturxia bautismal. 

3. Tomar conciencia de 

que o Pai xera a unidade 

da Igrexa. 

4. Coñecer o ano litúrxico e 

os seus tempos. 

1.1 Coñece e explica coas súas 

palabras o sentido do Bautismo. 

B CL 

 

1.2 Identifica aos pais, padriños, 

presbíteros, bautizados como pobo 

xerado por Xesús. 

A AA 

2.1 Asocia os elementos materiais do 

auga, a luz e o óleo co seu significado 

sacramental. 

A CL 

AA 

3.1 Relaciona a unidade da Igrexa 

coa unidade dos órganos do seu 

propio corpo. 

A AA 

3.2 Sinala en diferentes expresións 

artísticas a representación de Deus 

B CD 

CEC 
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como pai de todos. 

4.1 Constrúe un calendario onde 

sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 

I CMCT 

SIEE 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB 

 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A realidade que nos 

rodea como don para 

a nosa felicidade. 

 Respostas do home 

ao don de Deus. 

 Ruptura do home con 

Deus: Adán e Eva. 

1. Recoñecer e valorar que 

os seus pais, amigos e 

contorna son un don de 

Deus para a súa felicidade. 

2. Tomar conciencia de que 

as accións persoais 

achegan ou separan de 

Deus. 

3. Comprender que a 

elección que fan Adán e 

Eva é un rexeitamento ao 

don de Deus. 

1.1 Recorda e narra experiencias 

recentes nas que descubriu que a 

familia, os amigos ou a contorna son 

un agasallo. 

B CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición oral 

1.2 Enumera, describe e comparte 

situacións, persoas ou cousas polas 

que está agradecido. 

B CL 

CSC 

2.1 Distingue e enumera accións 

persoais que lle fan feliz ou infeliz. 

B CL 

CSC 

SIEE 

3.1 Le, identifica e explica coas súas 

palabras as consecuencias do 

rexeitamento de Adán e Eva ao don 

de Deus, descritas no relato bíblico. 

A CL 

AA 

SIEE 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

 A vocación de Moisés 

para liberar ao seu 

pobo. 

1. Descubrir a importancia 

de Moisés para a liberación 

do pobo de Israel. 

1.1 Aprende e ordena 

cronoloxicamente os principais 

feitos da historia de Moisés. 

I CMCT 

AA 
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HISTORIA  

 A Alianza de Deus co 

pobo de Israel no 

Sinaí. 

 
 

 O coidado de Deus co 

seu pobo: signos de 

amizade (a nube, o 

maná, o auga?) 

2. Recoñecer as 

consecuencias da Alianza 

de Deus con Israel. 

3. Recoñecer e valorar os 

signos da amizade de Deus 

co seu pobo. 

1.2 Coñece e describe a misión de 

Moisés no relato bíblico. 

I CL 

CEC 

2.1 Expresa graficamente 

momentos significativos da tarefa de 

Moisés para liberar ao pobo. 

I CD 

AA 

2.2 Coñece o contido da Alianza, 

identifica as súas implicacións e 

toma conciencia do sentido que 

poden ter na vida actual. 

A AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Deseña de xeito ordenado 

viñetas que recollan os signos da 

amizade de Deus durante a travesía 

do seu pobo polo deserto. 

A CMCT 

CD 

3.2 Interésase e agradece os signos 

do coidado de Deus na súa vida: a 

saúde, a familia, a escola, os 

amigos. 

B CL 

CSC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Bautismo de Xesús: 

comezo da misión. 

 A misión de Xesús é 

facer felices aos 

homes. 

1. Asociar o Bautismo de 

Xesús co momento no que 

inicia a súa vida pública. 

2. Distinguir como Xesús fai 

felices aos homes cos seus 

1.1 Narra os cambios que o 

Bautismo introduce na vida de 

Xesús. 

A CL 

 

2.1 Descobre e subliña, nos relatos 

de milagres, os xestos e accións de 

B AA 
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 O seguimento de 

Xesús. Diferentes 

respostas á chamada 

de Xesús. 

 

xestos e accións. 

3. Comparar as diferentes 

respostas dos amigos de 

Xesús á súa chamada. 

 

Xesús que fan felices aos homes. SIEE 

 

2.2 Respecta e valora o 

comportamento de Xesús cos 

pecadores. 

I CSC 

 

3.1 Identifica e comenta algunhas 

características diferenciais nas 

respostas das persoas que chama 

Xesús nos relatos evanxélicos. 

A CL 

CSC 

SIEE 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 A Igrexa 

continuadora da 

misión de Xesús. 

 

 Os cristiáns expresan 

a amizade con Deus 

no diálogo con El e a 

través da súa vida. 

 
 

 O Nosopai, signo de 

pertenza á 

comunidade cristiá. 

1. Identificar e valorar as 

accións da Igrexa que 

continúan a misión de 

Xesús. 

2. Sinalar a oración como 

unha forma de expresión da 

amizade con Deus. 

3. Descubrir trazos da 

amizade con Deus na vida 

cotiá. 

4. Comprender que a 

oración do Nosopai expresa 

a pertenza á comunidade 

1.1 Busca testemuños da acción 

misioneira e caritativa da Igrexa 

como continuidade da misión de 

Xesús. 

I CD 

AA 

CSC 

1.2 Crea relatos breves para 

expresar como a acción misioneira, 

a caridade e os sacramentos 

axudan a lograr a felicidade das 

persoas. 

A  

CL 

SIEE 

2.1 Compón textos que expresen o 

diálogo da persoa con Deus. 

A CL 

SIEE 

 

2.2 Recompila e pon en común cos 

seus compañeiros oracións que a 

B  
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eclesial. comunidade cristiá utiliza a cotiá. CL 

CSC 

CEC 

3.1 Observa e descobre na vida dos 

santos manifestacións da amizade 

con Deus. 

I AA 

CEC 

 

4.1 Explica significativamente a 

orixe do Nosopai. 

B CL 

CSC 

 

4.2 Reconstrúe e dramatiza o 

contexto no que Xesús entrega a 

oración do Nosopai aos discípulos. 

I CL 

CSC 

CEC 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A experiencia de 

pecado nos relatos 

das relixións antigas. 

 O perdón como 

necesidade do ser 

humano. 

1. Descubrir nos relatos das 

relixións antigas a 

experiencia do pecado 

humano. 

2. Identificar a necesidade 

do perdón para ser feliz. 

 1.1 Localiza e describe situacións 

de pecado descubertas nos relatos 

das relixións antigas. 

A CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

1.2 Cualifica o tipo de pecado en 

situacións da súa contorna e 

compáraas coas atopadas nos 

relatos das relixións antigas. 

A CL 

CSC 

CEC 

2.1 Recorda e acepta situacións 

persoais ou sociais que necesitan 

de perdón. 

B AA 

CSC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

 O relato do pecado 

orixinal: o home 

quere suplantar a 

Deus. 

 Deus está sempre 

disposto ao perdón. 

 Infidelidade á misión 

1. Identificar a orixe do 

pecado nalgúns relatos 

bíblicos. 

2. Coñecer as 

características do perdón de 

Deus. 

3. Memorizar momentos da 

historia de David nos que 

1.1 Sitúa no relato as frases que 

expresan a falta de colaboración na 

tarefa de Deus e o rexeitamento da 

amizade con El, e aplícaas a 

situacións actuais. 

A CL 

CSC 

 

1.2 Recorda e narra 

acontecementos actuais nos que se 

rexeitou a amizade con Deus. 

B CL 

AA 

CSC 
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encomendada por 

Deus na historia de 

David. 

 David sente na súa 

vida a necesidade de 

redención. 

 Deus fiel promete un 

Mesías. 

 

abusa da misión 

encomendada por Deus. 

4. Descubrir e valorar a 

razón pola que David sente 

a necesidade de redención. 

5. Aprender e recordar 

historias bíblicas nas que 

Deus promete o Mesías. 

 

 

 

 

2.1 Descobre e enumera as 

características do perdón de Deus 

nalgúns relatos bíblicos. 

B CL 

AA 

 

3.1 Identifica e describe 

comportamentos da vida do rei 

David que se opoñen á vontade de 

Deus. 

I CL 

 

4.1 Compara a actitude de David 

con situacións persoais nas que 

sentiu a necesidade de ser 

perdoado. 

I AA 

CSC 

 

4.2 Recoñece e expresa 

artisticamente escenas da historia 

de David nas que Deus perdóalle. 

Mostra respecto polas 

intervencións dos seus 

compañeiros. 

A CSC 

SIEE 

CEC 

 

5.1 Reconstrúe e memoriza 

escenas bíblicas onde Deus fai a 

promesa do Mesías. 

I AA 

 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

 O perdón de Deus: 

accións e parábolas 

1. Comprender o significado 

dalgunhas parábolas do 

perdón. 

1.1 Analiza, comenta e crea relatos 

onde actualiza as parábolas do fillo 

pródigo e do fariseo e o publicano. 

I CL 

CSC 

SIEE 
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DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

de Xesús. 

 Amizade e 

preferencia de Xesús 

polos máis débiles e 

necesitados. 

 Xesús cumpre a 

vontade do Pai: 

paixón e morte de 

Xesús. 

2. Memorizar algunhas das 

accións onde Xesús 

concede o perdón. 

3. Recoñecer a iniciativa de 

Xesús polos máis 

necesitados e os enfermos. 

4. Comprender e apreciar 

que, na súa paixón e morte, 

Xesús está cumprindo a 

vontade do Pai. 

 

2.1 Visualiza, en obras de arte, 

escenas de perdón e explícaas. 

A CL 

CD 

CEC 

3.1 Busca, subliña e comenta 

trazos da preferencia de Xesús 

polos máis necesitados e os 

enfermos, nos textos evanxélicos. 

B CL 

CSC 

 

4.1 Secuencia ordenadamente 

escenas da Historia da Paixón e 

identifica as palabras de Xesús 

que expresan a súa relación co 

Pai. 

B CL 

CMCT 

 

4.2 Distingue e explica frases do 

relato da oración do Horto das 

Olivas que expresan a obediencia 

de Xesús ao Pai. 

I CL 

 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

 O sacramento da 

Reconciliación. 

 A celebración da 

Eucaristía. 

1. Explicar que a través do 

sacramento da 

Reconciliación Deus 

concede o perdón. 

2. Diferenciar signos e 

1.1 Coñece e explica as condicións 

para acoller o perdón de Deus. 

B CL 

AA 

 

1.2 Describe os pasos da 

celebración do sacramento do 

B CL 
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IGREXA  A Coresma: tempo 

penitencial. 

momentos da celebración 

eucarística. 

3. Coñecer trazos da 

Coresma como tempo 

penitencial. 

 

Perdón. 

2.1 Vincula símbolos, significados e 

momentos na celebración 

eucarística. 

B CD 

CEC 

 

 3.1 Investiga e presenta con 

diversos recursos obras e 

institucións da Igrexa de carácter 

penitencial. 

A CD 

CSC 

SIEE 

 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 
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5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB 

 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENSO  

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A persoa humana foi 

creada cun desexo 

de ben. 

 O ser humano sente 

ledicia cando           

realiza ou recibe o 

ben. 

1. Recoñecer e estimar que 

Deus creou a persoa 

humana   con desexo de 

ben.  

 

2. Esforzarse por identificar 

que a adhesión ao ben xera 

felicidade. 

 

 1.1 Localiza, a través de diversas 

fontes, biografías que mostran o 

desexo humano do ben. Comparte 

co seus compañeiros os trazos más 

significativos. 

I CD 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

2.1 Xustifica criticamente    as 

consecuencias que se derivan de   

facer o ben. 

B CL 

CSC 

SIEE 

2.2   Propón situacións na historia 

que manifestan o beneficio de   

facer o ben. 

A CL 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

 Deus fai alianza co 

seu pobo. 

 Deus desexa un pobo 

santo: os dez 

mandamentos. 

 A Biblia: estrutura e 

composición. 

1. Interpretar o significado 

da Alianza de Deus co pobo. 

2.  Comprender 

e respectar as 

características do pobo que 

Deus quere contidas no 

decálogo. 

3.   Distinguir e memorizar 

1.1 Define o termino bíblico de 

Alianza. 

B CL 

AA 

1.2 Explica e sintetiza os trazos 

característicos da Alianza de Deus 

co seu pobo. 

B CL 

AA 

CEC 

2.1 Clasifica e é consciente do 

contido do decálogo. 

B CSC 
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os distintos tipos de libros do 

Antigo e Novo Testamento. 

4. Explicar os diferentes 

autores e momentos da 

historia no que se compuxo 

a Biblia. 

2.2 Describe   coas   súas   

palabras experiencias da súa vida 

relacionadas cos   mandamentos. 

I CL 

CSC 

 

3.1 Nomea e clasifica   os grupos de 

libros no   Antigo   e   Novo 

Testamento. 

I CMCT 

AA 

 

 4.1 Confecciona materiais para 

situar cronoloxicamente os 

principais libros    da Biblia. 

A CMCT 

CD 

SIEE 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 O encontro con 

Xesús desvela á 

persoa a súa 

verdadeira 

identidade. 

 Os signos do reino: 

os milagres. 

 A resurrección: 

cumprimento do plan 

salvífico de Deus. 

1. Recoñecer en relatos 

evanxélicos o cambio que 

xenera o encontro con 

Xesús. 

2. Coñecer e Interpretar o 

significado dos milagres de 

Xesús como acción de 

Deus.  

3. Comprender que Deus 

rescata a Xesús da morte. 

1.1 Interpreta e aprecia o cambio 

que orixinou o encontro con Xesús 

nalgúns dos personaxes que 

aparecen nos evanxeos. 

I CL 

CSC 

SIEE 

2.1 Selecciona, xustifica a elección 

e explica por escrito o significado 

dalgúns milagres. 

I CL 

AA 

2.2 Dramatiza con respecto algúns 

milagres narrados nos evanxeos. 

B CL  

CSC 

CEC 

3.1 Extrapola as afirmación das 

testemuñas recollidas nos primeiros 

capítulos dos Feitos dos Apóstolos 

onde se recoñece que a 

B CL 

CSC 

SIEE 
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resurrección é acción de Deus. 

3.2   Reconstrúe utilizando as TIC 

os encontros co Resucitado que 

describen os relatos evanxélicos. 

I CD 

CEC 

 

3.3   Busca e  explica signos e 

xestos da Comunidade cristiá onde 

se manifesta a presenza de Xesús 

hoxe. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 A Igrexa: ministerios 

e servizos. 

 A Eucaristía, 

renovación do 

sacrificio de Xesús na 

cruz. 

 

1. Coñecer e respectar a 

composición    da Igrexa. 

2. Identificar o vínculo que 

existe entre a Última Cea e 

a paixón, morte e 

resurrección de Cristo. 

1.1 Identifica e describe os trazos e 

funcións dos diferentes membros 

da    comunidade eclesial. 

B CL 

AA 

CSC 

2.1 Explica e valora o significado 

das palabras de Xesús na   Ultima 

Cea. 

B CL 

2. 2   Asocia a celebración da 

Eucaristía coas palabras e os 

xestos de Xesús na  Ultima Cea. 

B AA 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENSO  

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A incapacidade do 

ser humano para ser 

feliz reclama a 

salvación. 

 A plenitude do ser 

humano está na 

relación con Deus. 

 1. Avaliar circunstancias 

que manifestan a 

imposibilidade da natureza 

humana para alcanzar a 

plenitude. 

2.   Recoñecer e aceptar a 

necesidade dun Salvador 

para ser feliz. 

3. Interpretar signos, en 

distintas culturas, que 

evidencian que a plenitude 

humana alcánzase na 

relación con Deus..  

4.   Recoñecer que a 

relación con Deus fai á   

persoa más humana. 

1.1 Identifica e xulga situación nas 

que recoñece a imposibilidade de 

ser feliz. 

B CL 

CSC 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

2.1 Busca, compara e comenta 

distintas expresións do desexo 

humano de salvación na literatura e 

música actuais. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Descubre e explica por que os 

enterramentos, pinturas, ritos e 

costumes son signos da relación do 

home coa Divindade. 

I CL 

CD 

CEC 

4.1 Investiga e recolle 

acontecementos da historia onde 

se aprecia que o feito relixioso foi o 

motor de cambio para potencia os 

dereitos humanos, á convivencia, ó 

progreso e á paz. 

A CD 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

 O pobo de Israel 

como depositar io da 

1. Descubrir e apreciar a 

riqueza dos textos 

1.1 Identifica e    valora 

expresións   recollidas nos libros 

sapienciais que enriquecen e 

A CL 

AA 
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INTERVÉN NA 

HISTORIA 

sabedoría   de Deus. 

 Os libros Sapienciais 

enriquecen á 

humanidade. 

sapienciais na historia. 

 

 

 

melloran á persoa. CSC 

CEC  

 

1.2 Investiga e contrasta a 

sabedoría popular con expresións 

da sabedoría de Israel emitindo un 

xuízo persoal. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

 

1.3 Propón, dialogando cos seus 

compañeiros, situacións e 

comportamentos onde se expresa a 

riqueza humana que aparece nos 

textos sapienciais, 

I CL 

CSC 

CEC 

 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Xesucristo, desvela 

ao Pai. 

 As tentacións de 

Xesús: obstáculo ao 

cumprimento do plan 

de Deus. 

 Xesús envía aos 

discípulos para 

continuar coa súa 

1.  Distinguir que 

a través de Xesús atopamos 

a Deus.  

2. Esforzarse por 

comprender que Xesús ten 

que vencer obstáculos 

externos para realizar a 

vontade de Deus.  

3. Comprender que a misión 

de Xesús continua na 

1.1 Busca nos discursos do 

evanxeo de Xoán frases que 

expresan a relación de Xesús co 

Pai e esfórzase por comprender o 

seu significado. 

B CL 

AA 

 

1.2 Identifica e sintetiza os rasgos 

que Xesús desvela do Pai nos 

discursos do evanxeo de Xoán. 

I CL 

AA 

 

2.1 Extrapola as dificultades que 

tivo Xesús na súa vida para 

A AA 

CSC 
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misión salvífica. 

 

Igrexa. obedecer ó Pai con situacións que 

viven os seres humanos. 

 

3.1 Localiza e explica a misión 

apostólica nas expresións de Xesús 

recollidas    nos evanxeos 

sinópticos. 

B CL 

CSC 

CEC 

 

3.2 Constrúe un mapa comparativo 

das   accións de Xesús e as da 

Igrexa. 

I CMCT 

CD 

SIEE 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 Os sacramentos ao 

servizo da misión da 

Igrexa: Confirmación, 

Orden e Matrimonio. 

 A Pascua, tempo de 

resurrección. Os 

froitos da 

resurrección de 

Xesús: a alegría e  a 

paz. 

 Os cristiáns, 

testemuñas da 

resurrección. 

1.Diferenzar a aportación 

dos sacramentos de servizo 

a misión da Igrexa. 

2.Identificar os trazos do 

tempo litúrxico da Pascua. 

3.Recoñecer e valorar o 

cambio de vida xerado polo 

encontro co    Resucitado. 

 

1.1 Coñece e explica con exemplos 

a razón pola que Confirmación, 

Orde e Matrimonio están ao servicio 

da Igrexa. 

B CL 

CSC 

 

1.2 Aprende e diferencia os signos 

e momentos celebrativos da 

Confirmación, a Orde e o 

Matrimonio. 

B AA 

CEC 

 

2.1 Extrapola e explica os principais 

signos pascuais. 

B CL 

AA 

CEC 

 

2.2 Crea unha composición onde se 

exprese a ledicia e a paz que 

B CL 

SIEE 
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experimentaron os discípulos ao 

atoparse co Resucitado. 

 

3.1   Selecciona testemuños de 

cristiáns e Xustifica o cambio 

xerado polo encontro co 

Resucitado. 

I CD 

AA 

CEC 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 

4. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía planificada e desenvolta na programación ten en conta as recomendacións formuladas no Decreto 105/2014 do 4 de 

setembro pero ,sobre todo, o contexto no que estamos a vivir. Cunhas liñas e orientacións metodolóxicas que favorecen un 

enfoquecompetencial, así como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte das nenas e nenos. Potenciarase 

un enfoque globalizado e interdisciplinario que teña en conta a transversalidadeda aprendizaxe fundamentada en competencias.  

Os modelos de ensino, céntranse en axudar ás nenas e nenos a obter información, ideas, habilidades, valores, modos de pensar e medios 

para expresarse, configurándose como o ambiente de aprendizaxe. Os modelos que temos en conta ao longo desta programación son: condutuais, 

cognitivos e construtivos, sociais e persoais.  
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En función da situación sanitaria a actividade lectiva levarase a cabo nos seguintes escenarios: presencial, semipresencial ou non 

presencial. 

Ante a posibilidade de ter que dar as clases a distancia (non presencial) debo contemplar a posibilidade de que certo alumnado non teña 

acceso a internet, polo que partirei de dous contextos: 

- Alumnado con conectividade: Intercámbianse actividades online con actividades en formato papel. Estas actividades publicaranse na 

aula virtual do colexio  para os nenos e nenas de Educación Infantil ata 4º de Educación Primaria. Os alumnos e alumnas de 5º e 6º de 

Primaria ao utilizar E-Dixgal (https://eva.edu.xunta.gal) será nesta plataforma onde se publicarán as actividades. Inténtanse que estas 

actividades teñan un enfoque globalizado e que sexan o máis motivadoras posibles. 

- Alumnado sen conectividade: a través de mensaxes ou vía telefónica. A estes nenos/as mandaráselles as tarefas semanalmente. 

Igualmente, elaborarase material específico para cada curso por, se é o caso, confinan algún neno eu nena na súa casa, para que poidan 

seguir coa materia dende o fogar o mesmo ritmo que os seus compañeiros e compañeiras no colexio.  

Está metodoloxía irá modificándose, se así é necesario, atendendo as necesidades do alumnado e das familias. 

5. RECURSOS MATERIAIS 

 

En canto os recursos materiais do centro, teñen o obxectivo de atender á diversidade na nosa aula e personalizar os procesos de 

construción das aprendizaxes. Potenciando, así mesmo, o uso dunha variedade de materiais documentais, tecnolóxicos, etc. 

En concreto na asignatura de Relixión Católica contamos co libro de texto nos dous primeiros cursos de Primaria, mentres que en 5º e 6º 

de Primaria traballan con E-Dixgal. Igualmente, a través da aula virtual do centro e do blogue de Relixión os nenos e nenas traballarán diferentes 

contidos. 

https://eva.edu.xunta.gal/


38 
 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

Seguindo o establecido no Decreto 229/2011, concibimos o tempo como algo flexible, adaptado ás distintas características e ritmos do 

alumnado. De xeito que, a pesar de estar previamente planificado, é modificable para dar resposta ás necesidades dos nenos e nenas da 

nosa aula e da situación sanitaria actual. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Esta programación, ademais, parte dos principios de inclusión e non discriminación, así como do Deseño Universal de Aprendizaxe 

(DUA), recollido no Protocolo para a atención educativa do alumnado coa Síndrome de Down e/ou Discapacidade Intelectual, polo que 

todas as actividades que se vaian deseñando estarán planificadas de modo que non supoñan unha barreira á aprendizaxe. Deste modo, non se 

levarán a cabo actividades que supoñan algún tipo de exclusión, senón que se garantirá que todo o alumnado poda recibir as axudas e apoios 

necesarios para desenvolver ao máximos as súas potencialidades.  

8. AVALIACIÓN 

 

Durante a primeira semana do curso realizaranse actividades orais que permitan valorar o nivel xeral que presenta o alumnado nesta 

área.Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As medidas a tomar son prestar especial reforzo 

ao alumnado que presente dificultades, tendo en conta as diferentes medidas que atención á diversidade 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias básicas, os obxectivos fixados 

e os estándares de aprendizaxe. 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para o desenvolvemento 

do currículo.Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos pais das cualificacións obtidas. 
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Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns procedementos e instrumentos de avaliación 

que xa veñen determinados nesta programación.Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos 

trimestres. 

 

9. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

O rematar o curso valorarase a programación didáctica deseñada. E para tal fin centrarémonos en: 

 Adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación á realidade do alumnado. 

 Comprobación de que as avaliacións inclúen o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

 Coherencia da metodoloxía empregada cos obxectivos previstos. 

 Aplicación axeitada das medidas de atención á diversidade. 

 Comprobación do grao de desenvolvemento das programacións. 

 Coordinación entre docentes. 

Co conxunto de todos os datos anteriores poderase avaliar globalmente todo o proceso, e así valorar a programación e acometer as 

reformas necesarias co fin de mellorala, usaremos como ferramenta esta lista de valoración: 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

Preparación 
das clases e 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre o que se programou e o desenvolvemento das clases.   

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.   

As tarefas están vinculadas a situacións reais, significativas e motivadoras para o alumnado.   

Utilización Tivéronse en conta as aprendizaxes significativas   
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dunha 
metodoloxía 

Considérase a interdisciplinariede (en actividades, tratamento dos contidos etc.).   

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do alumno/a.   

Aplícase a metodoloxía didáctica acordada.   

Práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.   

Os criterios de promoción están acordados entre o profesorado.   

Avaliación das 
aprendizaxes 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos   

Deseñouse a avaliación inicial e definiuse que facer cos seus resultados.   

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables das aprendizaxes.   

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.   

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación danse a coñecer o alumnado e familia.   

Medidas para a 
atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de aprendizaxe.   

Ofrecéronse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.   

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.   

Aplícanse medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente segundo informes psicopedagóxicos.   

Tívose en conta medidas xerais de intervención educativa.   

Contempláronse medidas para alumnado con eace   

Atendeuse axeitadamente ao alumnadocon sobre dotacíon.   

Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación vinculados aos estándares   

Avaliouse a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación.   

Estándares e 
Indicadores de 
logros 

Organizáronse os estándares en relación ás distintas unidades de programación.   

Definíronse axeitadamente os indicadores de logro dos estándares.   

Determináronse os estándares imprescindibles   

Están correctamente asociados estándares, instrumentos de avaliación e indicadores de logro.   

Os estándares imprescindibles están identificados.   

Coordinación 
docente 
(Promoción 
lectura, TIC, 
Actv. Ext.,T.T.) 

Hai estratexias de promoción da lectura e da escritura.   

Hai estratexias para inserir as TIC no proceso de ensino.   

Coordinación entre o equipo didáctico.   

Coordinación entre o equipo didáctico.   
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Coordinación do profesorado a nivel vertical: outros cursos eetapas.   

Tratamento preciso dos temas transversais.   

Actividades extraescolares e complementarias.   

                                                                                                                   ADO:LUISA DE MARILLAC SÁNCHEZ LÓPEZ  
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